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   داوبـــو لـــه پـــاره هڅــــي
اوبـه د ژونـد شـتمني او هغـې تـه درسـیدو لـه پـاره هڅـې پـه حقیقـت کـې د ژونـد د دوام لـه پـاره هڅـه ده . د 

همـدې اصـل لـه مخې د کلیـو د بیارغونـې او پراختیا وزارت د ميل پیوسـتون پروګـرام د کلیوالو داړټیـا وړ زرګونو 

پراختیایـي پـروژو د تطبیـق پـه څنـګ کـې هغوی ته د څښـاک پاکـو اوبو تـه د الس ريس زمینـه برابره کړیـده . دغه 

مـيل پروګـرام تراوسـه توانیدلـی چـې د څښـاک د پاکـو اوبـو او داوبـو رسـولو د شـبکو )۲۱۶۷۴( څخـه زیاتـې 

پـروژې د هیـواد پـه اکـره کلیـو او بانډو کـې تطبیـق او د کلیوالو ګټې اخسـتنې ته وړانـډې کړي چـې دا کار د دې 

المـل شـوی  څـو خلـک د پاکو اوبو نه په اسـتفادې رسه د مکـرويب ناروغیو نـه وژغورل يش او د نـورو هیواد والو 

پـه څیـر وکولـی يش یو هوسـا ژونـد ولري .

د »غـال منـا « کلـی دغـور والیت د دولت یار ولسـوالۍ اړونـډ هغه کلی دی چې پـه پخوا کلونو کې یې دڅښـاک 

اوبـه نـه درلـودې هـرې کورنـۍ په تیـړه بیا میرمنو له سـیند نه پـه خرو بانـدې او یا هم په خپلـه اوبه راوړلـې او هغه 

هـم کومـې اوبـه چـې دڅښـاک وړ نـه وې او تـل بـه یې ماشـومان او سـپین ږیـرې له ککـړو اوبـو نه په اسـتفادې 

رسه پـه ناروغیـو اختـه کیـدل او هره ورځ ښـځې اوماشـومان د څښـاک اوبـو راوړلو له پـاره مجبورؤ څـو دهریرود 

ترسـیند پـورې داوبودراوړلو لـه پاره )۳( کیلـو مرته واټن 

ووهـي پـه تیـره دژمـي پـه موسـم کـې ، له سـیند نـه تر 

کـوره پـورې داوبـو لیږدولـو لـه املـه خلـک لـه زیاتـو 

سـتونزو رسه مخامخ ؤ .

ددې کيل یو تن اوسیدونکی محمد ایوب داسې وایي:

» زه لـه یـوې غـم لړلـې پیښـې رسه مخامـخ شـوی یـم 

اوس لـه هغـې پیښـې نـه څو کالـه تیریـږی ده  پداسـې 

حـال کـې چـې له سـرتګو نه یـې اوښـکې بهیدلـې دغه 

غـم لړلې پیښـه داسـې بیـان کـړه : پـه )۱۳۵۸( کال کې 

مـې دوه لورانـی د سـکینې او نجیبـې پـه نومونـو چې ) 

سـکینه ۱۱کلنـه او نجیبـه ۸ کلنه ( وه داوبـو د راوړلو له 

پـاره سـیند ته تللـی وې له بـده مرغه داوبو د بوشـکې د 

ډکولـو پـه مهـال یې یـوه سـیند ته لویـږي او یـوه بله یې 

هـم د خپلـې خـورد ژغورلـو له پـاره وردانګـي چې هغه 

هـم سـیند تـه لویـږي او خپـل ژوند لـه السـه ورکوي د 

څـو سـاعتو لـه تیریدو وروسـته څـو تنـه کلیـوال داوبو 

وړلـو لـه پاره سـیند ته ورځـي او ددې بیوزلو ماشـومانو 

جسـدونه د سـیند پـه غـاړه پیداکـوي ، دواړه جسـدونه 

کيل تـه راوړي د هغـوی د لـه السـه ورکولـو غـم مې د 

تل له پاره  په زړه کې پاتې دی « 

ددې کيل یوې میرمنې يب يب جانې داسې وویل : 

» پـه ژمـي کـې د واورې اوریـدو پـه وخـت کې بـه مونـږ زیاتې سـتونزې ګاللې، ځکـه کيل ته  به ښـځو اوبـه باید 

پـه خپـل رس بانـدې راوړلـې ځکـه کـه نارینه وودغـه کار کـړی وای اوکورته یـې اوبه راوړلـې هغوی تـه لوی عیب 

ؤ پـه نـا مناسـبو الفاظـو یـې د طعنـې او متسـخر وړ ګرځـول  نـو ځینـې وختونـه به پـه ژمي کې  هـوا دومـره تیاره 

کیـده چـې مونـږ بـه یـو بل سـم نه لیـده او د څـاروي پـه څیربه مو غږویسـتو او یا داسـی عمـل به مو تـر رسه کاوه  

چـې ګواکـې مونږ ټـول یو ځـای یو .«

لـه نیکـه مرغـه کلـه چې د ميل پیوسـتون پروګـرام د دولت یار ولسـوايل تـر خپل پوښـښ الندې راوسـته دغال منا 

کيل خلکـو پـه ګـډه رسه خپلـه پراختیایـي شـورا جـوړه کـړه ، د پراختیایـی شـورا غـړو چې پـه هغه کې ښـځې او 

نارینـه شـامل ؤ د کيل داسـايس لومړیتـوب  پـه درک کولـو رسه چـې هغه د څښـاک اوبو ته الس رسـی ؤ له یو بل 

رسه پـدې بریـايل شـول چـې د کيل په سـطحه داوبو رسـولو په یوې شـبکې خـرې اترې وګـړي . نومـوړې پروژه 

د دقیقـې رسوې اوارزونې 

وروسـته د ټولټال )۱۱۱۱۱۱۲( افغانیو په لګښـت چې  

)۱۰۰۰۰۰۰( افغانـۍ یـې د مـيل پیوسـتون پروګرام له 

بودجـې او )۱۱۱۱۱۲( افغانـۍ یـې د خلکـو له ونډې 

نـه برابـرې شـوې .  بشـپړه شـوه  چـې اوس د خلکـو 

ګټـې اخسـتنې تـه وړانـډې شـوې ده . دیادونـی وړ ده 

چـې  ددې کيل د )۱۰۰( کورنیـو )۴۳۷( تنـه غـړي بـه 

خپلـو کورنـو تـه نږدې د څښـاک دپاکـو اوبو لـه ګټو نه 

برخمـن يش .

د یادونـې وړ ده چـې پـدې وروسـتیو کـې د کلیـو د 

بیارغونـې او پراختیـا وزارت د مـيل پیوسـتون پروګـرام 

تـر سـیوري النـدې د هیـواد پـه اکـرو والیتونـو کـې د 

سـولې لـه پـاره د کار موندنـې مـيل پروګـرام پـه الرې 

اچولـو رسه لـه یـوې خـوا د نومـوړو پـروژو د دوام او 

د ویجارشـویو پـروژو د بیارغونـې بهیـر پیـل شـوی او 

لـه بلـې خـوا یـې هغـو کسـانو تـه چـې پـه کار ګامرل 

کیـږي د تنخـاه پـه توګـه د یـو انـدازه پیسـو د ورکولـو 

زمینـه برابـره کړیـده  چـې د کلیوالـو داقتصادي بنسـټ 

پـه غښـتيل کیـدو یـې د پـام وړ اغیـزې کـړي دي . 

افسوِس گذشته را خوردن و به اميـد آينده به سر بردن نادرست است؛ بايد 
از اين لحظه بيشترين بهره را برد.
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سیاســت های  ادامــۀ  در  پاکســتان 
ــی  ــا فرافکن ــار ب ــود، این ب ــۀ خ مداخله جویان
ــاِک آن  ــان خ ــه طالب ــت ک ــده اس ــی ش مدع
کشــور را تــرک کــرده و بــا ســازوبرِگ نظامــِی 

رفته انــد.  افغانســتان  بــه  خــود 
ســرتاج عزیــز مشــاور امنیــت ملــی و روابــط 
ــو  ــتان در گفت وگ ــت وزیر پاکس ــِی نخس خاج
ــه  ــور گفت ــن کش ــانه های ای ــی از رس ــا یک ب
اســت کــه پاکســتان پــس از عملیــات نظامــی 
ــروه  ــن گ ــر ای ــری ب ــر تأثی ــان، دیگ ــازۀ طالب ت
ــت  ــه اس ــن گفت ــز همچنی ــای عزی ــدارد. آق ن
کــه سرنوشــت گفت وگوهــای صلــح نیــز 
ــن گــروه  ــان وابســته اســت و اگــر ای ــه طالب ب
ــد،  ــته باش ــتاوردی نداش ــرد دس ــداِن نب در می
ــح  ــای صل ــه گفت وگوه ــه ب ــال دارد ک احتم
روی خــوش نشــان دهــد؛ ولــی اگــر در 
ــد،  ــتاوردهایی برس ــه دس ــرد ب ــای نب میدان ه
ــت  ــا دول ــح ب ــای صل ــه گفت وگوه ــر ب حاض

ــد.  ــد ش ــتان نخواه افغانس
ایــن  رد  بــا  افغانســتان  ریاســت جمهوری 
بــه  کــه  خواســته  پاکســتان  از  اظهــارات، 
و  تروریســـم  بــا  مبــارزه  در  تعهداتــش 

باشــد. پای بنــد  افراط گرایــی 
ــد  ــه ان ــورت گرفت ــی ص ــخنان زمان ــن س  ای
کــه دو روز بعــد از آن، طالبــان حملــۀ مرگبــار 
و وحشــیانۀ خــود را بــه کارواِن بس هــای 
عملــی  کشــور،  پولیــس  جــواِن  افســران 
ــی  ــش از س ــه در آن بی ــی ک ــد؛ حمله ی می کنن
تــن از جوانــاِن کشــور بــه شــهادت رســیدند و 
بیشــتر از شــصت تــِن دیگــر مجــروح شــدند. 
پاکســتان زمانــی می گویــد کــه طالبــان از 
ایــن کشــور رفتــه انــد کــه عمــًا ایــن گــروه 
ــی  ــت کار و افراط ــِر جنای ــروه دیگ ــا گ و ده ه

ــۀ  ــرای ادام ــه ب ــرح و برنام ــور، ط در آن کش
وحشــی گری در افغانســتان می ریزنــد. آیــا 
طالبــان  کــه  دارد  وجــود  نشــانه یی  هیــچ 
پاکســتان  از  را  خــود  نظامــی  پایگاه هــای 
کــرده  منتقــل  افغانســتان  بــه  و  برچیــده 
باشــد؟ آیــا ایــن خبــر را کــدام منبــع موثــق و 
بی طــرف آن گونــه کــه عــرِف روزنامه نــگاری 

می گویــد، تأییــد کــرده اســت؟ 
این کــه  بــرای  پاکســتانی  مقام هــای 
خــود را از مظــاِن اتهــام برهاننــد و افــکار 
ــد،  ــر دهن ــود تغیی ــه خ ــبت ب ــی را نس عموم
می بافنــد  هــم  بــه  را  دروغ هایــی  چنیــن 
ــا را  ــتِی آن ه ــلیمی درس ــِل س ــچ عق ــه هی ک
ثابــت کــرده نمی توانــد. حملــه بــه کاروان 
پولیس هــای جــوان افغانســتان، یــک بــارِ 
ــه دســِت چــه کســانی در  دیگــر نشــان داد ک
ــک  ــان در ی ــا طالب ــتان ب ــردم افغانس ــتار م کش
ــوزش  ــا آم ــه آن ه ــا ب ــت و کی ه ــه اس کاس
و اطاعــات می دهنــد. آیــا طالبــان بــدون 
ــا  ــتخباراتی، رهنمایی ه ــات اس ــتن اطاع داش
کــه  بودنــد  قــادر  الزم  برنامه ریزی هــای  و 
حماتــی بــه هولناکــی حمــاِت روز پنجشــنبۀ 

ــد؟  ــورت دهن ــل را ص کاب
پاکســتان بــه دنبــال تنش هــا در مناســبات 
طــرح  بــه  منجــر  کــه  افغانســتان  بــا 
سیاســت های تــازه در قبــال ایــن کشــور 
شــد، حــاال بــه ترفندهــای جدیــدی روی 
موجــود  واقعیت هــای  می خواهــد  و  آورده 
در مــورد طالبــان و گروه هــای تروریســتِی 
مســتقر در ایــن کشــور را باژگونــه نشــان 
دهــد. فشــار بــر مهاجــران افغانســتان در 
ایــن کشــور و اظهــاراِت غیرواقع بینانــه در 
از  بخشــی  تروریســتی،  گروه هــای  مــورد 
ــن  ــه ای ــت ک ــتان اس ــازۀ پاکس ــای ت ترفنده
ــوی  ــیخته از س ــورِت لجام گس ــه ص ــا ب روزه
ــام  ــور انج ــن کش ــِس ای ــت گران و پولی سیاس
می شــوند. از یــک طــرف، نیروهــای پاکســتانی 
صدهــا مهاجــر افغانســتان را در ایــن کشــور به 
ــب  ــرده و از جان ــی ک ــی زندان ــای واه بهانه ه
دیگــر، مقام هــای ایــن کشــور می خواهنــد 
بــا اظهــاراِت غیرواقعــی چنیــن بنمایاننــد 
ــاِل  ــاِل اعم ــچ مســوولیتی در قب ــر هی ــه دیگ ک
ــد.  ــان ندارن ــل طالب ــتی مث ــای تروریس گروه ه

پاکســتان  کــه  می رســد  نظــر  بــه  چنیــن 
ــتان  ــا افغانس ــرزی ب ــای م ــال تنش ه ــه دنب ب
دلیــل حمایــت  بــه  فشــارهای جهانــی  و 
خــود  به شــدت  تروریســم،  از  بی دریغانــه 
را منــزوی و اهانت شــده احســاس می کنــد 
ــرای  ــدی ب ــچ ترفن ــل، از هی ــن دلی ــه همی و ب
وارونــه کــردِن حقایــق چشــم نمی پوشــد. ایــن 
ــووالنه  ــا غیرمس ــود نه تنه ــوع خ ــخنان در ن س
انــد، بــل رویکــرد مداخله جویانــۀ ایــن کشــور 
افغانســتان آشــکار می ســازند.  قبــال  را در 
ــد  ــد از رون ــان می خواه ــرا همچن ــتان چ پاکس
صلــح بــه عنــوان ابــراز فشــار علیــه افغانســتان 
ــورد  ــر در م ــراز نظ ــر اب ــد؟ مگ ــتفاده کن اس
ــای  ــه گفت وگوه ــی ب ــا زمان ــان ت ــه طالب این ک
توانایــی  کــه  نمی شــوند  حاضــر  صلــح 
ــاع  ــر دف ــند، خــود بیانگ ــته باش ــگ را داش جن
مســتقیم از ایــن گــروه نیســت؟ از ســوی 
ــن  ــه ای ــه ب دیگــر، مقام هــای پاکســتانی چگون
نتیجــه رســیده انــد کــه طالبــان تــا زمانــی بــه 
ــه  ــوند ک ــح حاضــر نمی ش ــای صل گفت وگوه
ــن  ــا ای ــند؟ آی ــوی باش ــرد ق ــای نب در میدان ه
ــتانی  ــای پاکس ــای مقام ه ــری، یافته ه نتیجه گی
ــا نتیجــۀ اجماعی ســت کــه یک جــا  اســت و ی
ــد؟  ــه  ان ــه آن دســت یافت ــان ب ــروه طالب ــا گ ب
ــه پاکســتان  ــد ک ــارات نشــان می دهن ــن اظه ای
مداخله گرانــه  سیاســت های  بــه  همچنــان 
ادامــه  افعانســتان  در  و هژمونیســتی خــود 
ــه  ــی ادام ــا زمان ــت ت ــن سیاس ــد و ای می ده
ــا  ــًا ب ــور عم ــن کش ــه ای ــت ک ــد یاف خواه
ــۀ  ــتان و جامع ــت افغانس ــدِی دول ــش ج واکن
جهانــی روبــه رو نشــده باشــد. البتــه ایــن 
ــود  ــد ب ــی از دل چســپی نخواه ــز خال ــر نی خب
ــۀ  ــر، واهم ــای اخی ــتانی ها در روزه ــه پاکس ک
ــد  ــود دارن ــا خ ــز ب ــور را نی ــن کش ــه ای تجزی
ــن  ــاِت ای ــۀ حی ــه ادام ــد ک ــنیده ان ــا ش و گوی
ــد  ــم می توان ــۀ تروریسـ ــوان الن ــه عن کشــور ب

ــد. ــدِن آن بینجام ــه ش ــه چندپارچ ب
ــان از  ــردِن طالب ــم ک ــِل رد گ ــک دلی ــاید ی ش
ســوی مقام هــای پاکســتانی، در واهمــۀ تجزیــه 
ایــن کشــور نهفتــه باشــد کــه بــر اســاس برخی 
ــده گان  ــِز تصمیم گیرن ــِر می ــر س ــات، ب اطاع

ــه اســت.   ــرار گرفت ــی ق جهان
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دو هفته از اتهامِ بسیار سنگین بر فرمانده امنیۀ والیت میدان 
رنجِر  موتر  کشور،  ملی  امنیت  نیروهای  می گذرد.  وردک 
متعلق به این فرمانده و محافظانش را در مسیر کابل ـ بغان 
درحالی توقف دادند که یکی از خون ریزترین جنایت کاراِن 
طالب را غرض تداوی، از بغان به کابل و سپس به پاکستان 
انتقال می دادند. بازداشِت آن افراد با حضور چنان مجرمی در 
موتری متعلق به فرمانده امنیۀ والیت میدان وردک که خود 
نیز اهِل اندراِب والیت بغان می باشد، به مثابۀ دزد با پشتاره 
گیر کردن است. اما حاال که دو هفته از آن رویداد می گذرد، 
همچنان  و  نمی دانند  آن  دربارۀ  رسیده گی  از  چیزی  مردم 
فرماندهی  کرسی  بر  مقتدرانه  وردک،  میدان  امنیۀ  فرماندۀ 

تکیه زده است. 
تازه فارغ شدۀ  دانشجوی  که 500  بود  او  مدیریِت  در همین 
پولیس در یک کاروان توسط شانزده بس به یک باره حرکت 
داده شدند و در ناحیۀ پنجِم شهر کابل مورد هدِف انتحاری 
این  به  نسبت  که  فراوانی  شبهاِت  و  شک  قرار  گرفتـند. 
رویداد وجود دارد و این که انتحاری در میاِن دو بس جابه جا 
شده بوده، نگرانی ها را از دست داشتِن برخی از مقامات در 
این رویداد باال برده است. با این همه، هنوز هیچ اقدامی در 

برابِر فرمانده امنیۀ میدان وردک نشده است.
 البته این تنها مورد نیست. وزیر اقوام و قبایِل افغانستان نیز 
با طالبان در بغان شد و او بود که یک  متهم به همدستی 
توافق نامه با طالبان به هدِف واگذاری دندغوری به آنان امضا 
کرد. از آن روز تا این دم، می بینیم که طالبان در آن پایگاه ها 
حضور دارند و دردسرهاِی کانی برای مردمِ بغان و شماِل 
کشور خلق کرده اند. والی قندوز که مسبِب اصلِی سقوط این 
والیت خوانده شد و نیز افتضاحاِت دیگری که بروز کردند، 
والی  فقط  و  نشدند  کشانده  بررسی  و  تحقیق  به  هیچ کدام 
قندوز از مقام والیت برکنار شد؛ زیرا او دیگر به آن والیت 
رفته نمی توانست. ولی در موارد دیگر، هیچ یک از کسانی 
که در موردشان اتهاماِت مستند وجود داشت، مورد بازپرس 

و مؤاخذه قرار نگرفتند.
 ما بارها گفتیم که ستون پنجم در داخِل ساختارهای امنیتِی 
کشور فعال است که باید اعضای آن، شناسایی و بازداشت 
مثِل  روشن  و  خطرناک  بسیار  موارد  در  حداقل  و  شوند 
فرمانده امنیۀ میدان وردک، نباید اهمال کاری صورت گیرد. 
مسلمًا اگر در یکی از کشورهای همسایه و یا غیرهمسایه، 
وزیر یا فرماندهی به همکاری با تروریستان متهم می شـد و 
یا از موتِر آن ها یک تروریست سر می کشید، آن مقام فی الفور 
برکنار و زندانی می شد و در بهترین حالت، وظیفۀ او تا پایاِن 
او  تعلیق درمی آمد و همۀ حرکات و سکناِت  به  تحقیقات 
ـ حتا در صورِت کسب برائت از دادگاه ـ زیر کنترل قرار 

می گرفت. 
اما در افغانستان چنین نیست. هرکس که به خیانت و تقلب 
مورد  متأسفانه  می شود،  متهم  تروریستان  با  همکاری  و 
اشخاِص  نشان می دهد که  این خود  و  قرار می گیرد  تقدیر 
و  افراد  و  چهره ها  این  از  که  هستند  نظام  در  قدرتمندی 
تجاوز  هم،  دیگر  نمونۀ  یک  می کنند.  عملکردشان حمایت 
گروهِی محافظان و اعضای خانوادۀ جمعه خان همدرد بر 
یک دخترخانم در بلخ و لت وکوِب اعضای خانوادۀ اوست. 
این خبر به گونۀ مستند رسانه یی شد اما چون جمعه خان 
همدرد دوسِت رییس جمهوری است، کسی سراِغ آن قضیه 

را نگرفت. 
دولتی  با  که  می بریم  پی  کنیم،  هم جمع  با  را  این ها  وقتی 
مقام های  از  برخی  ندارد و  مواجه ایم که عدالت در آن جا 
به  مردم  وقتی  جنایت پیشه گان اند.  ُجرمِ  شریِک  ارشدش، 
نظام،  از  می توانند  امیـدی  چه  برسـند،  تلخی  نتیجۀ  چنین 
داشته  دادستانی اش  و  دادگاه  و  ریاست جمهوری  دولت، 

باشند؟
این همه درحالی ست که رییس جمهوری در نطِق تاریخی اش 
در شورای ملِی کشور گفته بود که بعد از این، با آن عده از 
افراد در داخل نظام که با دشمنان همکاری و سهولت هایی را 
برای آنان فراهم می کنند، برخورد جدی می کند. اما متأسفانه 

این قول و فیصله در عمل پیاده نشد که نشـد! 

حامیاِن حکومتِی تروریسم 
چه کسانی اند؟

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1814  یک    شنبه        13 سرطان /      تیر       y    1395   28  رمضان ا لمبارک  y 1437   3 جو ال ی   2016

پاكســتان بــه دنبــال تنش هــا در مناســبات بــا افغانســتان كــه منجــر بــه طرح سیاســت های 
ــه ترفندهــای جدیــدی روی آورده و می خواهــد  ــازه در قبــال ایــن كشــور شــد، حــاال ب ت
واقعیت هــای موجــود در مــورد طالبــان و گروه هــای تروریســتِی مســتقر در ایــن كشــور 
ــاراِت  ــور و اظه ــن كش ــتان در ای ــران افغانس ــر مهاج ــار ب ــد. فش ــان ده ــه نش را باژگون
ــتان  ــازة پاكس ــای ت ــی از ترفنده ــتی، بخش ــای تروریس ــورد گروه ه ــه در م غیرواقع بینان
اســت كــه ایــن روزهــا بــه صــورِت لجام گســیخته از ســوی سیاســت گران و پولیــِس ایــن 
كشــور انجــام می شــوند. از یــک طــرف، نیروهــای پاكســتانی صدهــا مهاجــر افغانســتان 
را در ایــن كشــور بــه بهانه هــای واهــی زندانــی كــرده و از جانــب دیگــر، مقام هــای ایــن 
كشــور می خواهنــد بــا اظهــاراِت غیرواقعــی چنیــن بنمایاننــد كــه دیگــر هیــچ مســوولیتی 

در قبــاِل اعمــاِل گروه هــای تروریســتی مثــل طالبــان ندارنــد

ACKU



حامل  بس های  بر  طالبان  خونین  حمله  دنبال  به 
محصان پولیس، نماینده گان پارلمان با انتقاد شدید از 
حکومت به خصوص از وزارت داخله، خواستار کوتاه 
کردن دست کسانی شدند که در صفوف پولیس برای 

طالبان کار می کنند.

پولیس  محصلین  کاروان  یک  بر  پنجشنبه  روز  طالبان 
بر  انتحاری  حمله  دو  نتیجه  در  کرد.  حمله  کابل  در 
این کاروان، 32 تن از محصلین کشته شدند و حدود 
60 تن دیگر زخم برداشتند. نحوه انتقال این بس ها با 

پرسش های زیادی مواجه شده است.

نماینده گان پارلمان گفتند که مسووالن پولیس والیت 
میدان - وردک هشدارهای امنیت ملی را در این مورد 
اداره  نماینده گان  از  شماری  گفته  به  گرفته اند.  نادیده  
پولیس میدان - وردک  به  امنیت ملی یک هفته پیش 
خبر داده بود که طالبان می خواهند بر کاروان پولیس 

حمله کنند.
انتحاردرداخلبسها؟

در  نماینده گان  از  تن  یک  نیلی،  زاده  صادقی  نصراهلل 
جلسه عمومی روز شنبه گفت: »دو هفته پیش گزارش 
داده شده بود که بر این بس ها حمله انتحاری صورت 
می گیرد«. آقای نیلی افزود که افرادی ناشناخته با لباس 
شخصی نیز در دروازه قرارگاه پولیس در میدان وردک، 
در  مسووالن  باید  که  شدند  محصلین  بس های  وارد 
که  وقتی  گفته اند  »مجروحین  دهند:  پاسخ  آن  مورد 
فانی ها  که  شد  مخابره  شدند،  بیرون  پایگاه  از  آن ها 
موهای  باال شدند،  موتر  در  که  کسانی  کنید.  را سوار 
ژولیده داشتند و همین آدم ها حمله انتحاری را انجام 
دادند. زخمی ها ادعا دارند که در داخل موتر انتحاری 

صورت گرفته است«.
اما وزارت داخله افغانستان گفته است که در ابتدا یک 
پولیس  کاروان  نزدیک  را  خود  شده  بمبگذاری  موتر 
مواد  نیز  دیگر  انتحاری  فرد  کرد و سپس یک  منفجر 
انفجاری خود را نزدیک بس های محصلین، انفجار داد.
محصان پولیس در بس هایی از میدان - وردک به کابل 
انتقال داده می شدند که رنگ سبز دارند و مخصوص 
پولیس هستند. پس از حمات مکرر بر این بس ها در 
شهر کابل، نهادهای امنیتی تصمیم گرفتند که دیگر از 
بس های مخصوص برای انتقال نیروهای امنیتی استفاده 

روز  پولیس  محصلین  که  است  حالی  در  این  نشود. 
پنجشنبه در پنج بس همرنگ که از فاصله های دور قابل 

تشخیص بودند، به کابل انتقال داده می شدند.
نماینده گان انتقاد کردند که چرا با وجود مشخص بودن 
را  محصلین  و  کرده  بی اعتنایی  مسوولین  بس ها،  این 
هدف نرم و مناسب برای تروریستان ساختند. صدیق 
جمهور  »رییس  گفت:  دیگر  نماینده  یک  عثمانی 
افغانستان، وزیر داخله و کسانی که سازماندهی انتقال 
مسئول  همه  داشته اند،  عهده  به  را  منصبان  صاحب 

هستند«.
حمله»سازماندهیشده«

برخی از نماینده گان گفتند که این حادثه اتفاقی نبوده 
بلکه محصلین به صورت مدیریت شده و سازماندهی 
نفوذ  از  نماینده گان  این  گرفته اند.  قرار  هدف  شده، 
مخالفان در صفوف نیروهای امنیتی ابراز نگرانی کردند 
و گفتند در صورتی که جلو نفوذی های داخلی گرفته 

نشود، نیروهای امنیتی تلفات زیادی خواهند داد.
»این  گفت:  نماینده گان  از  تن  یک  حمیدزی،  اللی 
سازماندهی است و در داخل نظام سازماندهی وجود 
دارد«. این نماینده پارلمان افزود که دروازه های صلح 
امنیتی  مسایل  مورد  در  پارلمان  و  شوند  مسدود  باید 

تصمیم بگیرد.
عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نیز بر بررسی دقیق 
این حادثه تاکید کرد و گفت که این قضیه به صورت 
حادثه  این  به  پیوند  »در  می شود:  پی گیری  جدی 
همانگونه که حکومت را مخاطب می کنم، شورای ملی 
نباید از کنار این  افغانستان به خصوص ولسی جرگه 

حادثه و امثال آن به ساده گی عبور کند«.
در همین حال وزارت داخله گفته است که در رابطه 
به این حادثه تحقیق می کند و مسئوالنی که در پیوند به 
این حادثه غفلت کرده اند به جزای عمل خود خواهند 
تا  است  داده  دستور  نیز  غنی  جمهور  رییس  رسید. 

هیئتی این قضیه را بررسی کند.
حمله بر بس های پولیس، اردوی ملی و حتا کارمندان 
ملکی دولت افغانستان تازگی ندارد. پیش از این نیز در 
این بس ها شده و  وارد  انتحاری  مهاجمان  چند مورد 

خود را انفجار داده اند.
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وزارت تحصیالت عالی:

به فارغان دانشگاه های خصوصی دیپلوم توزیع می شود

نماینده گان مجلس ضمن دسیسه خواندن کشتار جمعی سربازان پولیس:

پولیس میدان  وردک مسوول است

توزیع  دیپلوم  خصوصی  دانشگاه های  فارغین  برای 
دانشگاه های  دیپلوم  میان  تفاوتی  هیچ  و  می شود 

خصوصی و دولتی وجود ندارد.
مسووالن در وزارت تحصیات عالی با بیان  این مطلب، 
از رسیدن یک میلیون دیپلوم  خبر داده می گویند: تعداد 
به  تاکنون 78 هزار آن  میلیون است که  دپیلوم ها یک 

وزارت تحصیات عالی رسیده است.
به گفته آنان: میکانیسم یا معیار اعبتاردهی برای توزیع 
دیپلوم برای فارغین دانشگاه های خصوصی و دولتی، 
سمستروار،  نتایج  جدول  کانکور،  شمولیت  اساس 
کتاب فراغت و پروسه اعتباردهی دانشگاه های مربوط 

می باشد.
مسووالن وزارت تحصیات عالی هدف از این اقدام 
کردند:  تاکید  دانسته  خیالی  محصان  شناسایی  را 
محصل باید براساس جعل شامل نشده، اسناد تکمیلی 

موجود باشد، پروسه جدول نتایج وجود داشته باشد تا 
محصان خیالی شناسایی شوند.

براینکه گویا  مبنی  از پخش شایعاتی  این گفته ها پس 
امتحان  از  دارد، پس  وزارت تحصیات عالی تصمیم 
خروجی یا تخصصی از فارغین دانشگاه های خصوصی 

به آنان دیپلوم توزیع کند، ابراز می شود.
شایعات  این  عالی  تحصیات  وزارت  اکنون  اما 
از  عده  آن  فارغین  به  که  می کند  تایید  و  کرده  رد  را 
دانشگاه های خصوصی معیاری که میکانیسم و شرایط 
این وزارت را تکمیل کرده اند، دیپلوم توزیع می شود.

به  عالی  تحصیات  وزارت  سخنگوی  امین  فیصل 
روزنامه ماندگار می گوید: به منظور توزیع دیپلوم برای 
سلسله  یک  دولتی  و  خصوصی  دانشگاه های  فارغین 
میکانیسم های خاص در نظر گرفته شده و هیچ تفاوتی 

میان دانشگاه های خصوصی و دولتی وجود ندارد.

خبر  دیپلوم   میلیون  یک  رسیدن  از  اینکه  ضمن  او 
می دهد می گوید: تعداد دپیلوم ها یک میلیون است که 
تاکنون 78 هزار آن به وزارت تحصیات عالی رسیده 

است.
برای  اعبتاردهی  معیار  یا  میکانیسم  گفت:  امین  استاد 
توزیع دیپلوم از طرف وزارت تحصیات عالی شامل، 
سمستروار،  نتایج  جدول  کانکور،  شمولیت  اساس 
کتاب فراغت و پروسه اعتباردهی دانشگاه های مربوط 

می باشد.
او تاکید کرد: محصل باید براساس جعل شامل دانشگاه 
پروسه  باشد،  موجود  باید  تکمیلی  اسناد  باشد،  نشده 
خیالی  محصان  تا  باشد  داشته  وجود  نتایج  جدول 

شناسایی شوند.
به گفته او: دیپلوم های خصوصی و دولتی یکسان است 
و تفاوتی ندارند؛ اما به آن عده از دانشگاه های خصوصی 

و دولتی که مرحله اعتباردهی و ارزیابی را سپری نکرده 
میکانیسم های خاص  سلسله  یک  درنظرداشت  با  اند، 

دیپلوم توزیع می شود.
این  اگر  کرد:  تصریح  تحصیات  وزارت  سخنگوی 
خاص  طرزالعمل  وزارت  باشد،  نشده  تکمیل  مراحل 
دیگری را برای توزیع دیپلوم در نظر دارد که عنقریب 

نهایی شده و براساس آن دیپلوم توزیع خواهد شد.
استاد امین در خصوص اینکه چرا به دانشگاه های که 
با معیار برابر نیستند، جواز داده شده، گفت: در طول 
یکسال دیدگا ه ی وزارت نه تنها نسبت به دانشگاه های 
تغییر  نیز  دانشگاه های دولتی  به  خصوصی، بل نسبت 

کرده است.
گذشته  سال های  در  که  می کنیم  تایید  ما  افزود:  وی 
دانشگا های غیرمعیاری افزایش یافته اند؛ اما طبق حکم 
رییس جمهور، ایجاد دانشگاه های خصوصی به حالت 
تعلیق درآمده به جز دانشگاه های که جواز را قبًا گرفته 
بودند؛ اما طی مراحل آنان باقی مانده بود که تعداد شان 

به 20 دانشگاه می رسد.
او گفت: مقرره ی دانشگاه های خصوصی تعدیل شده 
و میکانیسم نظارتی ما به کار آغاز کرده و دانشگاه های 

خصوصی را به طور دقیق ارزیابی می کنند.
اتحادیه  رییس اجرایی  وثیق  کریم اهلل  حال  این  با 
شایعات  گونه  این  می گوید:  خصوصی  دانشگاه های 
وجود داشت که گویا به  فارغین دانشگاه های خصوصی 
دیپلوم توزیع نمی شود؛ اما هیچ گونه مکتوب رسمی به 
اتحادیه دانشگاه های خصوصی مواصلت نکرده که این 

شایعات را تصدیق کند.
وثیق امتحان خروجی از فارغین دانشگاه های خصوصی 
را ضربه بزرگ به این دانشگاه ها عنوان کرده گفت: اگر 
چنین شود، حیثیت و اعتبار دانشگاه های خصوصی را 

به شدت صدمه خواهد زد.
چنین  این  که  هستیم  مطمین  ما  گفت:  همچنان  او 
حیثیت  هم  که  چرا  نیست  ممکن  و  شد  نخواهد 
کسانیکه در بخش خصوصی تحصیل کردن، هم اعتبار 
دانشگاه های خصوصی و هم اعتبار وزارت تحصیات 

عالی زیر سوال خواهد رفت.

ناجیه نوری   

ACKU
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نویسـنده: دکتور مصطفي محمودبخش ششـم و پایانی
مترجـم: سیداحمـد اشرفي

 هـدف اخاقـي در مفهـوم دینـي فـردي اسـت، هدف این اسـت که فـرد به درجـۀ کماِل 
انسـاني اش نایـل گـردد، امـا نتایـج اجتماعي یی کـه از آن به دسـت مي آیـد، در مرتبۀ دوم 
قـرار مي گیـرد؛ زیـرا جامعه یـی کـه از چنین افرادي تشـکیل مي گـردد، لزومـًا همگرایي و 

صلـح و محبـت در آن حکم فرمـا خواهد شـد.
اخـاق در مفهـوم دینـي عبارت اسـت  از: بیرون کشـیدِن نفـس از ذلـت و برده گي و باال 
بـردِن آن بـه بـارگاه الهـي و رفتـِن آن از جـزء بـه سـوي کل و از نسـبت به سـوي مطلق 
و از رغبـاِت مـادي بـه سـوي شـادماني هاي معنـوي و روحـي و الهي. و ایـن در صورتي 
امکان پذیـر مي شـود کـه بصیـرت و دیـدگاهِ آدمـي تصحیـح گردد و هـر چیز را بـا حجِم 
حقیقـِي آن ببینـد و لذت هـاي دینـوي، وي را از رؤیـِت کماالِت معنوي و الهـي باز ندارد. 
از همیـن جهـت، اخـاق دینـي بـا مبـارزه با شـهوات آغـاز مي گردد، نه با تسـلیم شـدن 
در برابـِر آن هـا و اشـباع بي رویۀشـان. اخـاق دینـي، انسـان را بـه توزیـع بهتـِر لذت هـا 
فـرا نمي خوانـد، بلکـهـ  برعکـس اخـاق رایـجـ  وي را به رهایـي از اسـارِت آن دعوت 
مي کنـد؛ و لهـذا ایـن دو نـوع دیـدگاه از هـم متفاوت بـوده و هر کـدام انسـاِن متفاوتي را 
به بـار مـي آورد. از همین جاسـت کـه هدف و آرزوي انسـان مـادي، لذت فـوري و پاداش 
عاجـِل دنیـوي مي باشـد؛ زیـرا که وي به وجـود چیـزي در وراي زنده گي دنیا بـاور ندارد 
و از ایـن سـبب دنبـال زمـاِن حـال و لحظـۀ کنوني مـي دود. اما زمـان در گـذر و لحظه ها 
در گریـز و حسـرت در انتظـار اسـت، این انسـان هیچ ضمانتـي براي فرداي خـود ندارد؛ 
زیـرا کـه مـرگ همیشـه در کمیِن وي اسـت و او نمي داند چـه وقت و چگونـه و در کجا 
بـه سـراغش خواهـد رسـید و لـذا همـواره کامـش پُـر از تلخـي و قلبـش پُر از حسـرت 
بـوده، بـه هـر انـدازه یی که امیـال و شـهواتش را اشـباع مي کند بر گرسـنگي و تشـنگي 
اش افـزوده مـی گـردد . او همیشـه در تشـویش و نگرانـي بـوده، قلبش در میان شـهوات 
پراکنـده و سـرگردان مي باشـد و طعـم آرامـش را نخواهـد چشـید و سـرانجام برخـاف 

اراده اش، ناگهـان مـرگ گلویـش را خواهـد فشـرد و دنیـا را تـرک خواهد گفت. 
امـا انسـان مؤمـن کـه ترکیـب روانـي و دیـدگاهِ اخاقـي اش متفـاوت اسـت، لذت هـاي 
دنیـوي را ناچیـز و فناپذیـر مي بینـد و دنیـا را گـذرگاه و امتحانگاهـي مي دانـد کـه بـا 
کامیـاب شـدن در آن، بـه منـازل و درجـاِت بلندي در جهـاِن دیگر نایل می گـردد. در نظر 
او، دنیـا یـک خیـال اسـت و در سـفر زنده گي، تنهـا ضامن و متـکاي وي خداوند اسـت. 
او بـاور دارد کـه در جهـان هسـتي، تنهـا فرماِن خدا حکم فرماسـت و تقدیر همـۀ امور در 
دسـت توانـاي اوسـت و اگـر همۀ مـردم دنیا اجمـاع کنند بـر این که ضرري بـر وي وارد 
نماینـد یـا نفعـي بـه وي برسـانند، نخواهند توانسـت مگر این کـه خداوند آن را خواسـته 
باشـد. لـذا فـرد مؤمـن بـا به دسـت آوردن چیـزي، خـود را گـم نمي کنـد و بیـش از حد 
خوشـحال نمي شـود و اگـر چیزي را از دسـت بدهد و یـا دچار ضرر و تنگدسـتي گردد، 

مأیـوس نمي گـردد. او بـه ایـن فرمـودۀ پـروردگار باورمند اسـت که مـي فرماید: 
»َوَعَسـی أَن تَْکَرُهـواْ َشـیْئًا َوُهَو َخیٌْر لَُّکْم َوَعَسـی أَن تُِحبّواْ َشـیْئًا َوُهَو َشـرٌّ لَُّکـْم َواهلّل یَْعَلُم 

َوأَنتُـْم اَل تَْعَلُموَن« )سـورۀ بقره : 216(
ترجمـه: و بسـا چیزهایـي را خـوش نداریـد کـه بـه خیـِر شماسـت و بسـا چیزهایـي را 

دوسـت داریـد کـه بـه ضـررِ شماسـت و خـدا مي دانـد و شـما نمي دانیـد.
از نظـر فـرد مؤمـن، خـدا حکیـم و عـادل و رحیم اسـت، لـذا ضـرري را مقـدر نمي کند 
مگـر این کـه در آن حکمـت و یـا فایده یـی نهفتـه باشـد و یـا تحقـق عدالتـي در آن مـد 

باشـد.  نظر 
انسـان مؤمـن در میـدان کارزار بـا اسـتواري و ثبـات مي رزمـد و از مـرگ هراسـي ندارد؛ 

زیـرا او مي دانـد کـه مطابق بـه فرمودۀ پـروردگار: 
»أَیْنََما تَُکونُواْ یُْدرِکّکُم الَْمْوُت َولَْو ُکنتُْم فِي بُُروٍج ّمَشیََّدۀٍ« )سورۀ نساء: 78 (

ترجمـه: هـر کجایـي که باشـید، مـرگ به سـراغ تان خواهـد رسـید، هرچنـد در برج هاي 
قوي و مسـتحکم قرار داشـته باشـید.

»ُقْل إِنَّ الَْمْوَت الَِّذي تَفِّروَن مِنُْه َفإِنَُّه ُمَاقِیُکْم« )سورۀ جمعه: 8(
ترجمه: بگو هر آیینه مرگي که از آن مي گریزید، حتمًا با شما روبه رو خواهد شد.

ًا« )سورۀ آل عمران: 145( »َوَما َکاَن لِنَْفٍس أَْن تَُموَت إاِلَّ بِإِْذِن اهلل کِتَابًا ّمَؤجَّ
ترجمـه: هیـچ نفسـي بـدون اجـازۀ خـدا نمي میـرد، زمان )مـرگ وي( دقیقًا نوشـته شـده 

است.
همچنـان فـرد مؤمـن به کسـي حسـد نمـي ورزد و در برابـر بـرق و زرِق دنیـا و دنیاداران 

خـود را نمي بـازد و فریـب نمي خـورد. 

را  عمـران  علـم  مسـایل  خلـدون  ابـن 
عـوارض ذاتـی عمـران بشـری و اجتمـاع 
انسـانی می دانـد و دربـارۀ آن می نویسـد: 
و  انسـان ها  پیدایـش  آغـاز  دربـارۀ   ...«
دولت هـا و هم زمانـی ملت هـای نخسـتین 
و اسـباب تحـّوالت و تزلزالت در نسـل ها 
ایـن  در  آن چـه  و  گذشـته  ملت هـای  و 
عمـران رخ می دهـد، نظیـر دولـت و ملت، 
قّلـت، علـم و  کثـرت و  ذلّـت،  عـّزت و 
صناعـت، شـهر و دهکده، درآمـد و هزینه، 
حـوادث حـال و آینـده، حاالت فروپاشـی 
و پراکنده گـی، چادرنشـینی و شهرنشـینی، 
چیـزی را فروگـذار نکـردم، مگـر این کـه 
و  علـل  و  کـردم  بررسـی  را  جمله گـی 

دادم.«)25(  را توضیـح  آن هـا  براهیـن 
مزبـور  عبـارت  در  وی  کـه  مسـایلی  از 
می شـود:  فهمیـده  اسـت،  کـرده  مطـرح 
وی علـم عمـران را بـرای بررسـی کلیـۀ 
دارای  و  نمـوده  ابـداع  اجتمـاع  مسـایل 
شـمول فراوانـی اسـت. وی هنگامـی کـه 
راه را بـرای علـم نوین هموار می سـاخت، 
ناگزیـر تنهـا به مسـایل مهـم آن پرداخته و 
اظهار امیدواری نموده اسـت کـه آینده گان 
پـس از وی تحقیقـات او را تکمیـل کنند و 

مسـایل جدیـدی بـر آن بیافزاینـد. 
4.غایتومنفعتعلمعمران

متصـور  فایـده  دو  »عمـران«  علـم  بـرای 
اسـت: یکـی فایـدۀ اصلـی یـا ذاتـی، کـه 
غـرض مسـتقیم اسـت و آن ماننـد تمامـی 
علـوم طبیعـی، وقـوف بر طبیعـت پدیده ها 
آن هاسـت.  بـر  حاکـم  قوانیـن  کشـف  و 
»عمـران«  علـم  اصلـی  فایـدۀ  بنابرایـن، 
وقایـع  و  حـوادث  ماهیـت  شـناخت 
آن  قانون مندی هـای  کشـف  و  اجتماعـی 
و  پدیده هـا  ماهیـت  شـناخت  بـا  اسـت. 
کشـف قوانیـن حاکـم بـر آن هـا، می تـوان 
بـه پیش بینـی، کنتـرل و سیاسـت گذاری و 
زد.  دسـت  آن هـا  پیرامـون  برنامه ریـزی 

فایـدۀ دوم علـم »عمـران«، فایـدۀ فرعـی 
یـا غیـر ذاتی اسـت که هـدف غیرمسـتقیم 
می باشـد و آن مصونیـت موّرخـان از وقوع 
قبـول  ماننـد  اسـت؛  اشـتباه  و  خطـا  در 
اخبـاری کـه طبیعـت عمـران بـه امتنـاع و 

محـال بـودِن آن هـا حکـم می کنـد. 
5.استقاللومرتبۀعلمعمران

ابـن خلـدون کوشـید تـا تمایـز و رابطـۀ 
علـم عمـران را بـا علوم زمان خود روشـن 
سـازد کـه حکایـت از حّساسـیت و اصرار 

وی در اسـتقال ایـن علـم دارد. از این رو، 
موضـوع، مسـایل، غایـت و روش آن را به 
وضـوح مشـخص کـرد و خـود تصریـح 
نمـود کـه »گویـی این شـیوه، خـود علمی 
موضـوع...  دارای  زیـرا  اسـت؛  مسـتقل 
و  موضـوع  داشـتن  و  اسـت  مسـایل...  و 
مسـایل از ویژه گی هـای هـر رشـتۀ علمـی 

اسـت...«)26( 
ابـن خلـدون دربـارۀ بدیـع بودن ایـن علم 
و حفـظ حـق انتسـاب آن بـه وی چنیـن 
می نویسـد: »... اگـر توانسـتم مسـایل ایـن 
علـم را بـه کمـال و تمـام بررسـی نمایم و 
دیدگاه هـا و جوانـب آن را از دیگـر علـوم 
جانـب  از  هدایتـی  و  توفیـق  بازشناسـم، 
همـۀ  نتوانسـتم  اگـر  و  اسـت،  خداونـد 
مسـایل آن را مطـرح سـازم و یـا تداخلـی 
صورت گرفتـه، اصاح آن بـر خواننده گان 
محقـق اسـت، ولـی فضیلـت انتسـاب این 
علـم به مـن اختصـاص دارد؛ زیـرا من راه 
را پیمودم و طریق رسـیدن به آن را روشـن 

سـاختم...«)27( 
متأسـفانه کار ابـن خلـدون و مطالعات وی 
توسـط دانشـمندان بعـدی پی گیـری نشـد. 
پیش بینـی  را  مشـکل  ایـن  نیـز  او  خـود 
کـرده بـود و بـه همیـن علـت از محققـان 
پـس از خـود درخواسـت کـرد تـا دانـش 
نوبنیـاد وی را تکمیـل کنند. ابن خلدون در 
پایـان مقّدمـه و پیش از آغاز کتـاب العبر با 
صراحـت، خـود را مبتکر این رشـتۀ علمی 
دانسـته و بـا تأکیـد بـر وظیفـۀ دانشـمندان 
پـس از خـود بـرای گسـترش علـم نوبنیاد 
عمـران چنیـن می نویسـد: »... نزدیـک بود 
از غـرض خـود خـارج شـویم. از ایـن رو، 
بـر آن شـدیم عنـان سـخن را، کـه دربـارۀ 
طبیعـت عمـران و حـوادث آن بـود، گرفته 
و بـه کتـاب خاتمـه دهیـم. به گمـان خود، 
دربـارۀ مسـایل ایـن علم بـه مقـدار کفایت 
مطلـب را بـه انتهـا رسـاندیم و امیدواریـم 
کسـانی که بعـد از مـا می آیند و با اندیشـۀ 
صحیـح و علـم آشـکار از جانـب خداونـد 
تأییـد شـده اند، بیـش از آن چـه ما بررسـی 
و  تعّمـق  علـم  ایـن  مسـایل  در  کردیـم، 
کنجـکاوی کنند؛ زیـرا بر مبتکر یک رشـته 
بررسـی تمام مسـایل آن الزم نیسـت، بلکه 
آن چه بـر مبتکر الزم اسـت، تعیین موضوع 
و بیـان سـرفصل های آن اسـت و هم چنین 
نظـر خـود را دربـارۀ آن مسـایل اظهار کند 
و متأّخـران پـس از مبتکـر، انـدک اندک بر 

مسـایل آن می افزاینـد تا به مـرور زمان، آن 
علـم تکمیل گـردد.)28( 

پیروانـی  شـدن  پیـدا  اهمیـت  بـه  وی 
علـم  بسـط  بـرای  ژرف بیـن  و  کنجـکاو 
ولـی  اسـت،  بـوده  آگاه  عمـران  نوبنیـاد 
متأسـفانه پـس از او ایـن علـم مـورد توجه 
هیـچ دانشـوری، حتـا خلـف وی ابن ارزق 
نیـز قـرار نگرفـت و توجهـی بـه نـوآوری 
ارزشـمند وی که می توانسـت جهان اسام 
اجتماعـی  تمامـی رشـته های علـوم  را در 
بـه  نشـد.  دهـد،  قـرار  جهانیـان  سـرآمد 
احتمـال قـوی، اروپاییـان پـس از آشـنایی 
بـا اندیشـه های مسـلمانان، بـه ویـژه ابـن 
خلـدون، بـه تدویـن علـوم اجتماعـی بـه 
سـبک جدیـد پرداختنـد. ابـن خلـدون در 
ایجـاد علـم جدیـد، هم چنـان کـه سـلفی 
نداشـت، متأسـفانه خلفـی هـم نداشـت. 

پینوشتها:
ابـن  اقتصـادی  اندیشـه های  نگارنـده،  1ـ 
اندیشـۀ  و  فرهنـگ  پژوهشـگاه  خلـدون، 

 .1380 اسـامی، 
2ـ ابن خلدون، العبر، ج 7، ص 550ـ551. 

3ـ همو، مقّدمه، ص 40. 
4ـ همان، ترجمۀ گنابادی، ص 30ـ31. 

 ،3 ج  اسـامی،  بـزرگ  دائرۀ المعـارف  5ـ 
 .457 ص 

در  تطبیقـی  مطالعـات  شـیخ،  سـعید  6ـ 
فلسـفۀ اسـامی، ترجمـۀ مصطفـی محقـق 

 .245 243ـ  ص  دامـاد، 
 Arnold toynbee, A Study of History, .7

 .V.3, P.322
Robert Flint, History of the Philoso� .8

 .phy of History, P. 86
 G. Sarton, Introduction to History of .9

 .Science, Vol. III, P. 1262
10ـ ابـن خلـدون، مقّدمـه، بـاب 6، فصـل 

 .458 10، ص 
11ـ گنابادی، پیشین، ص 861ـ 863. 

12و13و14ـ ر.ک: ابـن خلـدون، ص 4 / 
همـان / ص 7ـ8. 

15الـی 20ـ ر.ک: همـان، ص 33ـ35 / ص 
4 / ص 7ـ8 / ص 38 / همـان. 

21ـ لوئیس معلوف، المنجد، ماده »َعَمَر«. 
22ـ ابن خلدون، مقّدمه، ص 41. 

23الـی 26ـ ر.ک: همـان، ص 38 / ص 7 / 
ص 38 / ص 40. 

27ـ همان، باب 6، فصل 50، ص 588. 
محمدبـن  ابوعبـداهلل  شـمس الدین  28ـ 
اندلسـی  اصبحـی  محمـد  بـن  علـی 
قاضـی،  فقیـه،  ق(  )832ـ896  مالکـی 
ادیـب، صاحـب نظـر در فلسـفۀ تاریـخ و 

 . سـی معه شنا جا
 

نصراهلل خلیلي تیرتاشي 

وعلم عمرن  

ACKU



5سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1814  یک    شنبه        13 سرطان /      تیر       y    1395   28  رمضان ا لمبارک  y 1437   3 جو ال ی   2016 www.mandegardaily.com

من هم چنان عقیده دارم، و در این عقیده روز به روز راسخ تر 
که شعرای  نهاد  در ضعف  روی  وقتی  از  که شعر  می شوم 
جوان، به جای این که به زنده گی و زمانه و عشق و سرنوشِت 
که  کنند  کار  چه  که  افتادند  فکر  این  به  بیاندیشند،  انسان 
»صاحب سبک« شوند و به اصطاح روزنامه ها »زبان خاص« 
خودشان را پیدا کنند؛ در نتیجه، هم از »ذات زنده گی« که 
»سایۀ  از  هم  و  افتادند  دور  به  هنرهاست،  همۀ  سرچشمه 

زنده گی« که سبک است.
پاسترناک،  بوریس  روس،  بزرگ  شاعر  از  نوشته یی  در 
روِس  شاعران  نسل  در  شعر  انحطاط  مورد  در  که  خواندم 
سال های 1920 گفته بود: »... برای من رؤیای »زبانی جدید« 
این  به خاطِر  ندارد.  »بیان کامًا شخصی« مفهومی  و شکل 
رؤیا بود که از بیشتر آثار سال های بیست، که فقط به دنبال 
فوق العاده ترین  نیست.  اثری  دیگر  بودند،  سبکی  تجربیات 
از  لبریز  هنرمند  وجود  که  می افتد  اتفاق  زمانی  کشف ها 
چیزی گفتنی است؛ در این حالت او زبان رایج را برای بیان 
درون،  از  کاربرد،  در حین  زبان،  این  و  می کند  انتخاب  آن 

دگرگون می شود«.
به نظرم رسید که عین همان بیماری در شعِر ما نیز شیوع پیدا 
کرده است. من به عنوان معلم درس »سبک شناسی«، به تمام 
شاعران جوان یادآور می شوم که صاحب سبک شدن و زبان 
خاص پیدا کردن کار دشواری نیست؛ شاعر شدن کار سختی 
است. امروزه با بهره وری از نظریه ها می توان د ه ها نوع سبک 
که  هم  صدسال  اما  آورد،  وجود  به  خاص  زبان  و  شعری 
یک  یا  خیام  رباعیات  مثل  رباعی  یک  کنند،  کار  نظریه  با 
غزل مثل غزل های حافظ نمی توانند بگویند؛ زیرا شاعر شدن 
است که دشوار است، شعر گفتن است که دشوار است، اما 
صاحب سبک شدن و زبان خاص به وجود آوردن، کاری 

است بسیار سهل و آسان.
برای این که شما صاحب سبک شوید، کافی است که بدانید 
بدانید که  سبک چیست و عناصر سازندۀ آن چیست؟ اگر 
سبک »انحراف از نُرم« است و برای منحرف شدن از نُرم، 
به  نیاز  حتا  آن صورت،  در  دارد،  وجود  بی نهایتی  راه های 
کامپیوتر هم ندارید! با برنامه ریزی های بسیار ساده می توانید 
وجود  به  را  شعری  خاص  »زبان »های  و  »سبک » ها  انواع 

آورید!
عناصر اصلی شعر عبارت است از: زبان، موسیقی و تصویر. 
و هر یک از این عناصر دارای اجزا و شاخه های بی شماری 
است: زبان در دو قلمرو صرف و نحو، قابل گسترش است. 
عمًا  کنید،  ایجاد  زبان  در حوزۀ  که شما  انحرافی  نوع  هر 
زبان  نُرم  کنید  فرض  آورده اید.  وجود  به  را  تازه یی  سبک 
در  عربی  کلمات  درصد  که  است  بوده  این  امروز  تا  شعر، 
اگر  کلمات عربی خاصی؛  آن هم  و  باشد  آن هشت درصد 
شما  سبک  برسانید،  درصد  چهل  به  را  درصد  هشت  این 
چشم گیر خواهد بود و یا اگر این هشت درصد را به صفر 
اگر  حتا  بود.  خواهد  چشم گیر  شما  سبک  بازهم  برسانید، 
را  کلمات  نوع  اما  ندهید،  تغییر  را  نرم  در  موجود  درصد 
هشت  اگر    ً مثا  می کند؛  سبک  ایجاد  آن هم  کنید،  عوض 
نور،  و  ظهر  و  نوع: صبح  از  است  کلماتی  موجود،  درصد 
و  کنید  عوض  آن ها  غیررایج  عربی  معادل های  با  را  آن ها 
ترکیب سازی  در حوزۀ  اگر  بگویید: صباح، ظهیره و ضوء. 

در  اگر  رسیده اید.  به سبک  باز  کنید،  دگرگون  را  زبان  نُرم 
حوزۀ نحو زبان و جای قرار گرفتن اجزای جمله، نرم زبان 

را تغییر دهید، این خود عامل ایجاد سبک است.
است  زبان  باب  در  نکته ها  ابتدایی ترین  و  ساده ترین  این ها 
که هر کودک دبستانی هم آن را می داند؛ ولی وقتی که این 
ایجاد  باشد،  انجام شود و بسامد آن چشم گیر  تعمد  با  کار 
قابل  نکته  همین  نیز  شعر  موسیقی  مورد  در  می کند.  سبک 
ماحظه است: متمرکز کردِن شعر در وزن یا اوزانی خاص، 
ایجاد سبک می کند. استفاده از قافیه )و انواع امکانات آن( یا 
استفاده نکردن عمدی از آن ، خود می تواند عامل ایجاد سبک 
شود. در اوزان نیمایی، فاصله قافیه ها را کم یا زیاد کردن، 
عامل سبکی است. این ها وقتی با بسامد باال و محاسبۀ درصد 

کاربرد، مورد استفاده قرار گیرد، همه، عامل سبک است.
و  »بیان«  حوزۀ  شاید  را  سبک  اصلی  قلمرو  همه،  این  با 
»تصویر« است که می سازد. در آن جا امکان انحراف از نرم 
شما  اگر  می زنم:  مثال  کارها  ساده ترین  از  است؛  بی نهایت 
همه چیز را از طریق »مزه« و »خوردنی ها« مورد تصور قرار 
و  باشد  پخته«  »چغندر  غروب،  در  خورشید  قرص  دهید: 
ستاره های شب »حبه های قند« و کهکشان »مشتی شکر« که 
در آسمان ریخته اند، وقتی این گونه تصویرها به بسامد باالیی 
برسد و یک طرف تصاویر شما را خوردنی ها تشکیل دهد، 

شما صاحب سبک شده اید! 
مبتذل  این چند تصویر خوردنی  دایرۀ محدود  در  اگر  حتا 
هم شما بخواهید، می توانید تنوع سبکی ایجاد کنید: یک بار 
بگویید: »خورشید هم چون چغندر پخته یی و ستاره های شب 
هم چون حبه های قند و کهکشان هم چون مشتی شکر«، این 
خود نوعی سبک ایجاد می کند. »هم چون« را حذف کنید و 
فقط بگویید: »چغندر پختۀ خورشید، حبه های قند ستاره ها، 
را  سبک  از  دیگر  نوعی  خود  این  کهکشان«،   شکر  مشت 
یا حتا می توانید کوتاه ترش کنید و فقط  به وجود می آورد. 
بگویید: »چغندر پختۀ غروب، و حبه های قند آسمان شب، و 
مشت شکر ریخته بر آسمان«، هر کدام از این گونه های بیان 
را که انتخاب کنید، اگر بسامد کار شما چشم گیر باشد، عمًا 

به یک سبک خاص رسیده اید.
که  نمونه هایی  ساده ترین  و  پیش پاافتاده ترین  از  عمداً  من 
ممکن بود، مثال زدم و نخواستم از سطوح باالی زبان شعر 
یا موسیقی شعر یا تصاویر پیچیده و انتزاعی سخنی بگویم 

که خوانندۀ عادی را گیج می کند.
اگر فهمیده باشید که سبک دو عامل اصلی دارد: »انحراف 
از نُرم« و »بسامد« )یعنی فرکانس(، با برنامه ریزی به راحتی 
خودتان  خاص  زبان  به  و  شوید  سبک  صاحب  می توانید 
راه،  صدفرسنگ  سر  از  آن صورت  در  و  کنید  پیدا  دست 
باال  از طریق  مثًا  حرف های تان، خودش را نشان می دهد؛ 
بردن بسامد کلماتی خاص از مجموعه یی خاص. فرض کنید 
در مجموعه رنگ ها، شما اگر نیلی را تکرار کنید: »آسمان 
لحظه های  نیلی،  آب های  نیلی،  نگاه  نیلی،  برگ های  نیلی، 
نیلی، خواب نیلی، بیداری نیلی و...« و این تکرار به حدی 
برسد که در سخِن شما همیشه چیزهایی نیلی دیده شود ـ 
تا  ـ  نفرمایید  فراموش  را  نیلوفر  هرازگاهی  که  به خصوص 
حدی صاحب سبک شده اید و می توانید مکتب و سبِک خود 
را به نام »نیلیسم« به ثبت بدهید؛ اما شاعر شدِن شما جای 
حرف است، آن را دیگر جامعه تعیین می کند، نه روزنامه و 

نقدی که دوستان شما بنویسند!
حال اگر نیلی را کسی قبًا به ثبت داده باشد، شما می توانید 
یشمی،  برگ های  یشمی،  »آسمان  کنید:  انتخاب  را  یشمی 
نگاه یشمی، آب های یشمی، لحظه های یشمی، الخ...« مگر 
رنگ کم است؟ حاال چه اصراری دارید که فقط در دایرۀ 
رنگ ها محدود بمانید؟ می توانید از مجموعۀ  سنگ ها استفاده 
کنید: مرمر، خارا، یاقوت و زمرد و زبرجد و.. می توانید از 
گونه  هزاران  و  پلنگ  اسب،  حیوانات:  بی شمار  مجموعۀ 
موجودات صحرایی و دریایی کمک بگیرید. عمده این است 
که بسامِد یکی از این ها را باال ببرید. این نکته است که سبک 

شخصی یا زبان خاص را به وجود می آورد.
از  عمد  به  من  و  عناصرند  ساده ترین  زدم،  مثال  که  این ها 
پیش پا افتاده ترین راه ها سخن گفتم تا خواننده گان عادی و 
ندارند،  با مسایل سبک و زبان سروکاری  کسانی که اصًا 
اگر وارد  فنی تر  اندکی  آن ها هم مقصود را دریابند، وگرنه 
عمل شوید و از میان انواع تصویر یکی را )مثًا نوعی خاص 
از حس آمیزی را( بسامدش را باال ببرید، می شوید صاحب 
سبک. حتا باال بردن بسامد ساختارهای صرفی کلمات هم 
می تواند برای شما سبک ایجاد کند؛ مثًا بسامد »مصدر« یا 
»اسم مصدر« یا »وابسته های عددی« یا »واژگان پارسی سره« 
باستان گرایی و  از متون قدیم:  یا »واژگان کهنۀ گرفته شده 
در  غیرمستعمل  فرنگی  یا  عربی  »کلمات  یا  آرکائیسم« 

فارسی«، هر کدام از این ها را وقتی فرکانس، یعنی بسامدش 
ایجاد  ببرید، خودش سبکی می شود و زبانی خاص  باال  را 

می کند.

صاحبسبکترینشاعر
در قرن یازدهم شاعری داریم که صاحب سبک ترین شاعر 
سبک ترین  صاحب  هم  شاید  و  است  ایران  ادبیات  تاریخ 
و  خیام  و  حافظ  و  سعدی  که  کسی  باشد.  جهان  شاعر 
فردوسی یک هزارمِ او دارای سبک خاص نیستند و آن شاعر، 
شخصی است به نام »طرزی افشار« که از بس صاحب سبک 
»سبک مداری«  جنبۀ  همین  از  را  خود  تخلص  است،  بوده 
خود انتخاب کرده است. البد می دانید که قدما »سبک« را گاه 
»طرز« می خوانده اند. این شاعر از بس که صاحب سبک بوده 

است، تخلص خود را »طرزی« برگزیده است!
حاال می فرمایید سبک ایشان چیست؟ ـ این شاعر بی همتای 
روزنامه گی  ناقدان  اصطاح  به  )که  خاص  سبک  صاحب 
تمام  است«(،  بوده  یافته  را  »زبان خاص خودش  ما:  عصر 
امتیاز سبکی خود را در این قرار داده است که بسامد مصادر 
جعلی را در شعرش باال برده است: پاویدن )پلو خوردن(، 
تعجبیدن )تعجب کردن(، جمادیدن )ماه جمادی را پشت سر 

گذاشتن(، رجبیدن )ماه رحب را سپری کردن:(
شعبان رمضان، گر بپاَوم َمتََعّجب
بی آش جمادیدم و بی نان َرَجبیدم

عجله  است!«  نظم  نیست،  شعر  که  »این  گفت:  خواهید 
را  حرف  همین  آمد،  خواهند  آینده  در  که  آن ها  نفرمایید، 
زد!  خواهند  ما  معاصران  اغلب  فرمایش های  مورد  در 
خواهند گفت: »این که شعر نیست، نثر است!« برگردیم به 
هنرنمایی های شاعر صاحب سبک، حضرت طرزی افشار که 
با کاربرد مصادر جعلی ملولیدن )ملول شدن(، قبولیدن )قبول 
کردن(، فروعیدن )فقه یا فروع دین را آموختن( و اصولیدن 

)علم اصول یا اصول  دین را فرا گرفتن( می فرماید:
مباداکهازماملولیدهباشی

حدیِثحسودانقبولیدهباشی
چودرِسمحبتنخواندی،چهسود،ار

فروعیدهباشی،اصولیدهباشی!
این  و سعدی، یک هزارم سبک شخصی  که حافظ  شهداهلل 
اشتباه  تبریزی  همام  شعر  با  سعدی  شعر  ندارند؛  را  شاعر 
وارد  کرمانی  فقیه  عماد  و  ساوجی  سلمان  شعر  و  می شود 
قابل  نسخه شناسی،  راه  از  جز  و  می شود  حافظ  دیوان 
تشخیص نیست و شعر صائب تبریزی با شعر سلیم تهرانی 
یک  که  در صورتی  می شود،  اشتباه  مرتب  کاشانی  کلیم  و 
قرار  هزار شاعر  میان شعر  در  اگر  را  افشار  مصراع طرزی 
دهید، از سر صدفرسنگ فریاد می زند که »من شعر طرزی 
افشارم!« سبک شخصی از این باالتر؟ اما آیا او شاعر هم بوده 

است؟ این را دیگر جامعه تعیین می کند.
و  »زبان خاص«  به  راه های  احمقانه ترین  و  ساده ترین  اینها 
اندکی پیچیده تر شود  »سبک شخصی« رسیدن است و اگر 
و روی برنامه ریزی دقیق در قلمرو تمام عناصر شعر باشد، 
مثل این که: حس آمیزی را در دایرۀ یکی دو تا از حواس و 
در قلمرو بخشی از زنده گی یا طبیعت، با شکل خاصی از 
کلمات )مثًا اسم مصدرها یا افعال پیشاوندی( و در اوزانی 
قافیه های  آوردن  در  تعمد  یا  قافیه  از  با صرف نظر  ـ  معین 
پی درپی ـ باال ببرید، کامًا صاحب سبک شده اید و هرچه 
باشد،  »پیچیده »تر  و  »متنوع«تر  »مجموعه«هاتان  دایرۀ 
پرسش  اّما  می شود؛  خصوصی تر  و  شخصی تر  سبک تان 
نه؟  یا  شاعر هم شده اید  آیا  که  است  باقی  هم چنان  اصلی 
این دیگر تشخیصش با جامعه است. همان هایی که از میان 
هزاران شاعر، سعدی و حافظ و فردوسی و خیام و نظامی 
میان صدها شاعر عصر  از  و  برمی گزینند  را  و...  مولوی  و 
مشروطه، ایرج و بهار و پروین و... را برمی گزینند و از عصر 
ما هم چند تنی را عمًا برگزیده اند که شعرشان در حافظۀ 

فرهیخته گان راه یافته است.
اگر  این که  آن  و  بدهم  تضمین  می توانم  را  چیز  یک  من 
کنید،  عرضه  شعر  مقداری  و  کنید  رها  را  نظریه پردازی ها 
عنوان  به  را  آن  اجماعًا  فرهیخته گان  جامعۀ  که  شعری 
به  چون  بسپارد،  خویش  جمعی  حافظۀ  به  و  بپذیرد  شعر 
رسیده اید،  است  هنر  سرچشمۀ  و  جوهر  که  زنده گی  ذات 
حال  رسیده اید.  است،  سبک  همان  که  نیز  آن  »سایه«ی  به 
»نه،  دربارۀ...« که خواهم گفت:  نگویید: »پس آن همه شعر 
و  دهه  این  عمدۀ  اشکال  سیاسی...«  شعار  آن همه  هرگز، 
دهه قبل، فقط در همین است که به جای ذات زنده گی که 
جان شعر است، به سایۀ زنده گی که سبک است، پرداخته و 
درست گرفتار همان چیزی شده است که شاعرترین شاعر 

جهان گفت:
مرغ،برباالپَرانوسایهاش

میرودبررویصحرا،مرغوش
ابلهیصیّادِآنسایهشود

میدودچندانکهبِیمایهشود!
کوتاه سخن این که: شعر جوان این دوره، بدان دلیل نمونه های 
درخشانی ندارد که از درون نظریه پردازی های روشن فکران 
ضرورِت  و  زنده گی  درون  از  نه  است،  برآورده  سر  عامی 
استثنایی که دیده شده  امیدوارکننده و  تاریخ. و چند مورد 
نتیجۀ  صدق عاطفی و فرو رفتن در اعماق زنده گی  است، 
محصوِل  نه  پارسی،  زبان  پاس  نگاهداشت  و  است  بوده 

گرایش به نظریه ها و مقدم داشتِن »سبک« بر »زنده گی«.

تهران،مرداد1370
*برگرفتهازکتاب»موسیقیشعر«

ی شعر
 
سبک و  ص  خا ن  با ز

یادآور می شوم که  به تمام شاعران جوان  من به عنوان معلم درس »سبک شناسی«، 
صاحب سبک شدن و زبان خاص پیدا کردن کار دشواری نیست؛ شاعر شدن کار سختی 
است. امروزه با بهره وری از نظریه ها می توان د ه ها نوع سبک شعری و زبان خاص به 
وجود آورد، اما صدسال هم که با نظریه کار کنند، یک رباعی مثل رباعیات خیام یا یک 
غزل مثل غزل های حافظ نمی توانند بگویند؛ زیرا شاعر شدن است که دشوار است، شعر 
گفتن است که دشوار است، اما صاحب سبک شدن و زبان خاص به وجود آوردن، کاری 

است بسیار سهل و آسان

محمدرضا شفیعی كدكنی 

ACKU
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نشست  در  سازمان  این  می گویند،  ناتو  مقام های 
ساالنه اش روی همکاری درازمدت با افغانستان توافق 

خواهد کرد.
اسماعیل آرامز، نمایندۀ ملکی ناتو در کابل می گوید که 
مأموریت آموزشی و حمایتی این سازمان در افغانستان 

پس از سال 2016 نیز ادامه خواهد یافت.
کابل گفت،  در  در یک نشست خبری  او روز شنبه 
کشورهای عضو ناتو در نشست وارسا تعهد خواهند 
امنیتی  نیروهای  با  درازمدت  همکاری  به  که  کرد 

افغانستان تا سال 2020 میادی ادامه می دهند.
به  کمک  که  می کند  تأکید  ناتو  ملکی  نمایندۀ  اما 
این  عضو  کشورهای  و  است  دوجانبه  افغانستان 

ثبات  خواستار  همکاری های شان  بدل  در  سازمان 
نظام  در  اصاحات  فساد،  علیه  مبارزه  سیاسی، 

انتخاباتی و تأمین حقوق بشر اند.
اسماعیل آرامز از ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه 
با فساد اداری ستایش کرد. او افزایش شمار زنان در 
صفوف ارتش و پولیس و رعایت حقوق کودکان را از 

خواست های دیگر ناتو دانست.
که  کنند  تعهد  باید  افغانستان  مقام های  او،  گفتۀ  به 
نیروهای امنیتی از بازی های سیاسی محفوظ می مانند.

مخالفان  با  صلح  تاش های  از  ناتو  ملکی  نمایندۀ 
مسلح پشتی بانی کرده و این کار را به سود ثبات در 

افغانستان دانست.

او گفت که پاکستان در مبارزه با گروه های هراس افگن 
می تواند علیه شبکۀ حقانی و رهبران پنهان شدۀ طالبان 

در خاک این کشور نیز اقدام کند.
نمایندۀ ملکی ناتو در کابل با تأکید بر تجهیز ارتش 
نیروهای  دارد  قصد  سازمان  این  می گوید،  افغانستان 

امنیتی را تا سال 2024 میادی خودکفا کند.
به گفتۀ او، افغانستان 40 سال پیش ارتش قدرتمندی 

با 400 هواپیمای جنگی داشت.
در همین حال، آقای آرامز داعش را یک تهدید جدید 
امنیتی  نیروهای  که  می گوید  و  می داند  منطقه  در 

شجاعانه در برابر این گروه می جنگند.

www.mandegardaily.com

محمداكرام اندیشمند
افغانسـتان  در  جنـگ  و  بی ثباتـی  داخلـِی  و  خارجـی  عوامـل 
طـی چهل ویک سـال از آغـازِ ایـن بی ثباتـی و جنـگ تـا اکنـون 
)1395 - 1354( نه تنهـا از میـان نرفتـه و حتا کاهـش نیافته، بلکه 

برعکـس افزایـش و گسـترش نیـز پیـدا کرده اسـت:
1ـ اختـاف و خصومـت با پاکسـتان، پس از این چهل ویک سـال 
بی ثباتـی و جنـگ همچنـان باقی سـت و نقش پاکسـتان در تداومِ 

ایـن بی ثباتـی و جنـگ، بسـیار مهم و متبـارز به نظر می رسـد.
افغانسـتان کـه  بین المللـی در اوضـاِع  2ـ دخالـِت منطقه یـی و 
یکـی از عوامـِل بی ثباتـی شـمرده می شـود، در تمـام سـال های 
جنـگ؛ افزون تـر، گسـترده تر و عمیق تـر شـده اسـت. در دهـۀ 
هشـتاد میـادی سـدۀ بیسـتم، تنهـا نیـروی نظامـی شـوروی در 
افغانسـتان درگیـر جنـگ بود، اما ده سـال بعد در دهۀ آغاز سـدۀ 
بیسـت ویکم، نیروهـای 45 کشـورِ دنیـا به رهبری ایـاالت متحدۀ 

امریـکا وارد جنِگ افغانسـتان شـدند.
بـه  افغانسـتان  دولت هـای  درمانده گـِی  و  وابسـته گی  3ـ 
کمک هـای نظامـی و مالـِی کشـورهای خارجـی طـی ایـن چهار 
دهـه جنـگ ـ کـه پیوسـته تـوان و ظرفیـِت دولـت را در کاهش 
بی ثباتـی و مهـارِ جنـگ بـه تحلیـل می بـرد ـ بیشـتر و عمیق تـر 
گردیـده اسـت. دولـت و حکومت افغانسـتان بیشـتر از هر زمان 
و بیشـتر از هـر دولـِت دیگـر و در ادامـۀ این چهار دهـه بی ثباتی 
و جنـگ، وابسـته بـه کمـِک خارجیان اسـت و بـا درمانده گی در 

ایـن وابسـته گی دسـت وپا می زنـد.
4ـ ناکارآیـی و فسـاد دولـت که بـدون تردید بـا بی ثباتی و جنگ 
رابطـه و تأثیـر متقابـل دارد و همیشـه به عنوان یکـی از چالش ها 
می شـود،  شـناخته  و  ارزیابـی  جنـگ  و  بی ثباتـی  عوامـل  و 
قـوس صعـودی پیمـوده اسـت. افغانسـتان پـس از چهل ویـک 
سـال بی ثباتـی و جنـگ، در میـان سـه کشـورِ دارای فاسـدترین 

دولت هـای جهـان قـرار دارد. 
5ـ اگـر وجـود و ترویـج فرهنِگ سـتیزه جویی و جنـگ و تداومِ 
ایـن فرهنـگ به خصـوص در باورهـا و ذهنیت هـای اجتماعـی و 
عمومـی در افغانسـتان، یکـی از عوامـل بی ثباتـی و جنگ باشـد، 
کـه اسـت، ایـن فرهنـگ طـی ایـن چهل ویـک سـال بی ثباتـی و 
جنـگ، بـه گونـۀ شـگفت آور در جامعه گسـترده و نهادینه شـده 
اسـت. چهـل سـال پیـش، مـدارس دینـی افغانسـتان و عالمـان 
دینـی و امامـان مسـاجد، مبلغ برد بـاری و عفـو، و واعظ همدلی 
و بـرادری در جامعـه بودنـد و افـکار و رفتـارِ عقایـی منطبـق 
بـا آموزه هـای امـام ابوحنیفـه و مذهـِب حنفـی داشـتند. امـا طی 
ایـن چهـل سـال بی ثباتـی و جنـگ، جـای مـدارا و خردگرایـِی 
مذهـب امـام ابوحنیفـه را، خردگریزی و خردسـتیزی نفرت پرور 
و تکفیرگـرا گرفـت و بسـیاری از مـدارس و مسـاجد بـه منبـر 

آمـوزش و تبلیـغ فرهنـِگ نفـرت و خشـونت تبدیل شـدند. 
6ـ جدایـی و گسسـِت اجتماعـی در محورهـای مختلـِف قومی، 
قبیله یـی، زبانـی، مذهبـی، سیاسـی و حتـا محلـی و خانواده گی، 
طـی چهل ویـک سـال بی ثباتـی و جنـگ، چـه در میـان جامعـۀ 
سیاسـی و اهـِل سـواد و تحصیـل و چـه در میـان عوام و سـطح 
عمومـی جامعـه، به صـورت فزاینـده گسـترده و عمیـق گردیـده 
بی ثباتـی و جنـگ،  از چهل ویک سـال  پـس  اکنـون  مـا  اسـت. 
به گونـۀ شـگفت آور و بسـیار نگران کننـده ایـن تفرقه و گسسـت 
را کـه بـا نفـرت و خصومـت تـوام اسـت، مشـاهده می کنیـم. به 
اسـتثنای مجالـِس سـرکاری و رسـمی که در پایتخـت و به ندرت 
در برخـی والیـات، نمایـش و تظاهـری از شـرکِت گروه هـای 
مختلـِف قومـی، مذهبـی و زبانـی را نشـان می دهـد، در هر جا و 
هـر عرصـۀ دیگـر، مـرز تفرقـه و گسسـت خـود نمایـی می کند:

و  مدنـی  نهادهـای  در  تحصیلـی،  و  آموزشـی  مؤسسـات  در   
اجتماعـی، در گردهمایـی و همایش هـای سیاسـی و مذهبـی، در 
تشـکیل رسـانه و شـبکه های رسـانه یی، در جغرافیـای سـکونت 

پایتخـت. و زنده گـی 
این همـه عوامـل را چه گونـه می تـوان برطـرف کـرد و کاهـش 
داد؟ قبـل از همـه، نقـش و وجیبـۀ دولـت در کاهـش و رفِع این 
عوامل چیسـت؟ دولـت و دولت مـداراِن افغانسـتان چگونه و در 
چـه زمانـی قادر به انجـامِ نقش و مسـوولیِت خـود در این زمینه 

خواهند شـد؟

د الس النـدې ښـوونکو او زده کونکـو رسه بـه بـد چلنـد 

کې ښـکېل دي.

هغه زیاته کړه:

»د کابـل ښـوونځيو د ارزیابـۍ پروګـرام پیـل دی او د ۵۰ 

فیصـدو څخه ډير مدیـران ارزیايب شـوي دي بدبختانه موږ 

لـه ښـوونځيو ښـه خرونه نـه لـرو او د پوهنې پـه برخه کې 

پـه مجموع کې شـکایتونه ډېـر دي.«

هغـه وايـي پـه ادارو کې د سـتونز شـتون له امله یـې ځينې 

کسـان لویـې څارنوالـۍ تـه معـريف کـړي او د ځينـې نورو 

بسـتونه یـې اعـان ته سـپاريل 

دي.

دا پـه داسـې حـال کـې ده چې 

د پوهنـې پـر وزارت ډېر وخت 

د  ډالـرو  ملیونونـو  او  فسـاد  د 

ورکېـدو تورونـه لګېـديل دي.

افغانسـتان  د  وړانـدې  دې  لـه 

د  امریـکا  د  لپـاره  بیارغونـې  د 

یـا  ادارې  رسمفتـش  ځانګـړي 

سـیګار ویيل چې په افغانسـتان 

کـې د خیايل ښـوونکو، خیايل 

رضورتـه  بـې  او  ښـوونځيو 

لـوړو معاشـونو د پیسـو زیاتـه 

انـدازه ضایـع کـړي ده.

رسـنیو  ځينـو  اوونـۍ  تېـره 

راپورنـه خپاره کړل چې د پوهنې وزیر د شـخيص غوښـتنو 

لـه مخـې د وزارت ۱۶ ملیونـه ډالـره ورک او د فسـاد لـه 

املـه ځينـې نړیوالو مرسـته کونکو ادارو د دغـه وزارت رسه 

خپلـې مرسـتې ځڼـدويل دي.

د پوهنـې وزارت ویانـد ښـاغلی مهـرداد بیـا دا بـې بنسـټه 

تورونـه بـويل وايـي چې بالعکس شـفافیت تـه هڅې ډيرې 

دي. شوي 

د فسـاد پـر وړانـدې د مبـارزې یـوې مـدين ټولنـې مـر 

خـان زمان امرخېـل د پوهنې وزارت د فسـاد رسه د مبارزې 

پـه تـګارې انتقـاد کـوي وايـي چـې ډېر فسـاد لـوړ پوړې 

چارواکـي کـوي نـه ټیـټ رتبـه مامورین.

هغه زیاته کړه:

»زه نـه پوهیږم چې د لیسـې څخه د فسـاد پـه مبارزو خرې 

څـه ګټـې لـري، نـه پوهیـږم دا تجربه یې لـه کومه کـړي ده 

او خـدای خـر چې پـه دې رسه څه غـواړي کـوم بدلونونه 

پیلـوي ځکـه  پورتـه خوانـه  لـه  دا کار  راويل، ولـې دوی 

اړیکـې خـو لـه دوی رسه جوړیـږي چـې النـدې کسـان 

بیـا جـرات اخـيل، کـه دا کسـان پـه وړتیـا ټاکل شـوي وي 

کـوالی يش د ښـونځیو مدیـران اسـانه کنـرتول کـړي.«

ښـاغلی امرخېـل وايـي د ښـوونځيو پـه کچـه فسـاد، بـې 

باکـي، د دنـدو څخـه نـاوړه اسـتفاده لـه مرکـز کابلـه بیا په 

والیتونـو کـې ډېـره ده چې بایـد ورتـه اصاحات لـه پورته 

يش. پیـل  لورې 

و مـو غوښـتل چـې د پوهنـې پـه وزارت کـې د فسـاد پـه 

اړه د ولـي جرګـې غـړي نـادر خـان کټـوازي پـه مري د 

دولـت یـوه ټـاکل شـوي پـاوي نظر هـم ولرو خـو بریايل 

شـوو. نه 

لـه دې رسه د فسـاد ضـد د مـدين ټولنـې مـر ښـاغلی 

امرخېـل وايـي د پوهنـې پـه وزارت کې د هرې کچې فسـاد 

خطرنـاک دی چـې بایـد پـه دې اړه کارونـه تـر ټولـو ډېـر 

شـفافه وي.

شروط ناتو برای ادامة همکاری با افغانستان:

اصالحات انتخاباتی، ثبات سیاسی و مبارزه با فساد

کمیته مشترک مجلسین دربارة فرمان تقنینی بعد از عید برگزار می شود

د پوهنې وزارت:

 د کابل د ځينو ښوونځيو مدیران له دندو ناوړه استفاده کوي

عوامل بی ثباتی و جنگ را 
چگونه می توان کاهش داد؟

ابوبکر صدیق
رییس  تقنینی  فرمان  ملی  اتاق شورای  دو  مشترک  هیأت 
جمهور در مورد تعدیل قانون انتخابات را پس از عید به 

بررسی می گیرد.
می گویند:  مطلب  این  ابراز  با  سنا  مجلس  اعضای  برخی 
فرمان  روی  بحث  به خاطر  مشترک  هیأت  اعضای  امروز 
تعدیل قانون انتخابات معرفی می شوند؛ اما به علت این که 
وقت اندک است هیأت متذکره پس از عید تشکیل جلسه 

می دهند.
اما، یک عضو مجلس نماینده گان می گوید: تا هنوز اعضای 
هیأت مشترک از طرف مجلس سنا به مجلس نماینده گان 
معرفی نشده و مصوبه تأیید فرمان مجلس سنا به مجلس 

نماینده گان فرستاده نشده است.
فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد تعدیل قانون انتخابات 
با  نمایندگان  مجلس  عمومی  نشست  در  جدی  ماه  در 
اندک  با  سنا  مجلس  آن  از  پس  اما  شد.  رد  آرا  اکثریت 

تعدیل این فرمان را تأیید کرد.
محمد علم ایزدیار عضو مجلس سنا در مصاحبه با روزنامۀ 
به  سنا  مجلس  طرف  از  هیأتی  امروز  می گوید:  ماندگار 
کمیسیون مشترک معرفی می شوند؛ اما به علت اندک بودن 
می دهند.  جلسه  تشکیل  عید  از  پس  متذکره  هیأت  وقت 
این هیأت  در نشست مشترک روی موارد اختافی فرمان 

تقنینی رییس جمهور بحث و تبادل نظر خواهند کرد. 
فرمان  تأیید  و  رد  برای  گزینه  دو  افزود:  ایزدیار  آقای 
بحث  مورد  مشترک  کمیسیون  در  جمهور  رییس  تقنینی 
در  تعدیات  کردن  وارد  اول  گزینه  گرفت:  خواهد  قرار 
فرمان است که احتمال دارد بیشتر روی این موضوع تمرکز 
شود، اما گزینه دوم که بحث رد فرمان است، احتمال آن 

ضعیف است.
مصوبۀ   از  مشترک  هیأت  سنا،  مجلس  این عضو  گفتۀ  به 
کردن  وارد  با  مشترک  کمیسیون  اگر  می کنند،  دفاع  خود 
تعدیات، به تأیید فرمان توافق کنند، دست آوردی برزِگ 

است.
آقای ایزدیار تصریح کرد: با درک از وضیعت فعلی کشور 
از طرف کمیسیون وجود  فرمان  تأیید  احتمال  60 درصد 
بنًا  دارد، چون اولویت تصمیم به شورای ملی داده شده؛ 
ساختنن  نهادینه  و  انتخابات  زمانی  جدول  تعین  به خاطر 

دموکراسی باید تاش شود.
او گفت: در حال حاضر مسوولیت شورای ملی است که 
در مورد فرمان تقنینی رییس جمهور تصمیم الزم را بگیرد، 
حکومت مسوولیت خود را انجام داده و شورای ملی باید 
با درکی که از اوضاع کشور دارد؛ مسوولیت خود را انجام 
دهد. توپ در میدان شورای ملی است، تایید فرمان تقنینی 
زمان  و  انتخابات  برگزاری  زمانی  جدول  تعیین  می تواند 
برگزرای شورای بزرگ ملی ) لویه جرگه( را تعیین  کند 

و بحث روی تغییر نظام سیاسی افغانستان صورت  گیرد.
از سویی هم، شیح اهلل نعمت اهلل غفاری معاون دوم مجلس 
نماینده  گان می گوید: فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد 
رد  نماینده گان  مجلس  طرف  از  که  انتخاباتی  اصاحات 
شده با اندک تعدیل از طرف مجلس سنا تأیید شد، برای 

حل اختاف نظر هیأت مشترک از هر دو مجلس تشکیل 
می شود.

آقای غفاری افزود: هیأت مشترک موارد اختافی که وجود 
دارد را به بحث می گیرند و اگر به سر موارد اختافی به 
توافق برسند به عنوان مصوبۀ شورای ملی به رییس جمهور 

فرستاده می شود تا توشیح و نافذ  گردد.
او گفت: تا هنوز اعضای هیأت مشترک از طرف مجلس 
سنا به مجلس نماینده گان فرستاده نشده و مصوبه مجلس 

سنا به اطاع وکا رسانیده نشده است.
به گفتۀ او، اختاف به سر این فرمان میان مجلس نماینده گا 
و مجلس سنا زیاد است؛ امیدواریم هیأت مشترک به نتیجۀ 

برسند.
معاون مجلس نماینده گا تصریح کرد: هر گاه هیأت مشترک 
به نتیجۀ نرسند، مجلس نماینده گان می تواند مصوبه پیشین 
با تأیید دو  خود را در نشست عمومی به بحث بگیرد و 
و جهت  تأیید  را  اعضای مجلس؛ مصوبه  کل  آرای  ثلث 

ACKUتوشیح به رییس جمهور بفرستند.
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عوامل  از  یکی  سارنایف،  جوهر  امریکا  اگر  کرد،  تهدید  القاعده  رهبر 
انفجارهای ماراتن بوستن در 2013 را اعدام کند، القاعده حماتی را علیه این 

کشور انجام خواهد داد.
ایمن الظواهری، رهبر القاعده در سخنانی که مؤسسه »سحاب«، وابسته به این 
گروه تروریستی آن را منتشر کرد، گفت: اگر امریکا، برادر »مجاهد و قهرمان« 
ما جوهر سارنایف یا هر اسیر دیگری را اعدام کند باید منتظر عواقب وخیم 
امریکا همواره خود را  اقدام  این  از  باشد. پس  برای شهروندانش  اقدام  این 

سرزنش خواهد کرد.
نهایت  تا  می خواهم  مجاهدان  و  مسلمانان  تمامی  از  »من  افزود:  الظواهری 
تاش خود را برای اسیرکردن اتباع کشورهای غربی که در حملۀ صلیبی علیه 
مسلمانان شرکت کرده اند و در رأس آن ها امریکا، به کار گیرند تا با این کار 
زنان و مردان اسیر مسلمان را آزاد کنند. قومی که جنایت کار هستند تنها زبان 

زور را می فهمند.«
او گفت: »از »مجاهدان« در کشورهای ایتاف صلیبی نیز می خواهم تا از خدا 
یاری جویند، نسبت به جاسوسان اطراف خود هوشیار باشند و پس از این که 
از »مشروع« بودن حمله به اهداف شان اطمینان حاصل کردند، با توکل به خدا 

آماده شوند.«
امیر  به دلیل کشته شدن  از داعش ضمن تسلیت  انتقاد  با  ادامه  الظواهری در 
به  توجهی  گروهش  و  داعش  رهبر  البغدادی،  ابوبکر  گفت:  قفقاز،  امارت 
بردن  بین  از  غم شان  و  هم  همه  و  ندارند  قفقاز  در  برادران شان  از  حمایت 

وحدت آن ها و تحریک به پیمان شکنی است.
الظواهری در پیامی به گروه های سوری گفت: »باید کامًا آشکارا بدون هیچ 
ابهامی اعام کنید که می خواهید »شریعت اسامی« حاکم و مرجع اصلی باشد. 
شما باید به امت »مسلمان« بگویید که »جهادتان« تنها به سرنگون کردن نظام 
بشار اسد، رییس جمهور سوریه محدود نمی شود، بلکه »جهادی« پایدار است 

تا حکم خداوند همیشه پابرجا بماند.«
او در سخنانی که اشاره واضح به تمایلش برای تشکیل یک امارت یا دولت 
داشت، گفت: »باید با خود عهد ببندید که دولت آتی  به اذن خدا دولتی است 

که به روش »نبوت« برای خافت آماده می شود.«
ظواهری از دولت عربستان انتقاد و ریاض را به تاش برای تامین منافع امریکا 
علیه اسام متهم کرد و گفت: امریکا همان طرفی است که پافشاری کرد تا 
عربستان با وجودی که بیشترین ثروت را داشت جزو ضعیف ترین کشورهای 
به  خود  از  دفاع  واگذارکردن  دربارۀ  سعود  آل  سیاست  بماند.  باقی  منطقه 
امریکایی ها همان چیزی است که باعث شد امریکایی ها آل سعود را به عنوان 

نگهبان میدان های نفتی برای خود حفظ کنند.

مشاور نخست وزیر پاکستان در امور خارجۀ هشدار داد، فشار بیش از حد بر 
تمامی شبه نظامیان در کشور، نتیجۀ معکوس حمات بیشتر تروریستی را در 

پی خواهد داشت.
از  متشکل  امریکایی  هیأت  با  خود  هفته  این  دیدار  در  کرد،   تأکید  عزیز 
نماینده گان کنگرۀ این کشور از سوابق اسام آباد در مقابله با تروریسم دفاع 

خواهد کرد.
روز دوشنبه هیأت نماینده گان کنگره به ریاست سناتور مک کین، به اسام آباد 

سفر می کند.
عملیات  به  اشاره  با  ادامه  در  خارجه  امور  در  پاکستان  نخست وزیر  مشاور 
نظامی علیه تروریست ها در وزیرستان شمالی اظهار کرد: دست آورد ما طی 
سه سال گذشته بر جسته بوده است، اما به طور قطع در این خصوص که تا 
کجا تحت چه شرایطی و در چه سطحی این گونه عملیات را می توانیم ادامه 

دهیم مخاطراتی وجود دارد.
سرتاج با اشاره به برخی انتقادات مبنی بر تبعیض قایل شدن دولت پاکستان در 
مقابله با گروه های تروریستی عنوان کرد: ارتش بدون قایل شدن هیچ تفاوتی 
بین طالبان، خوب یا بد عمل کرده و می کند، اما پیگیری یک تقابل گسترده با 
تمامی گروه های شبه نظامی در آن واحد، این نیروهای مسلح را گسترش داده 

و به حمات تروریستی بیشتر منجر می شود.
او افزود: ما باید اطمینان داشته باشیم که در مسیر درستی حرکت می کنیم، اما 
سرعت را با توجه ظرفیت های خود تعیین خواهیم کرد و مطمین خواهیم شد 

که واکنش این گروه ها قابل کنترل خواهد بود.
عزیز هم چنین تنش در روابط اسام آباد-واشنگتن را پس از حمله هوایی ماه 
می امریکا و تصمیم کنگره در قطع کمک های مالی به ارتش پاکستان برای 
خرید جنگنده های F16 تایید نکرد و گفت: من این رابطه را متشنج نمی بینم، 
آن ها)امریکایی ها( در مسیر درستی حرکت می کنند و قطعًا اختاف هایی هم 
وجود دارد، اما من فکر نمی کنم هیچ بحران مهمی در این روابط وجود داشته 

باشد.
این سیاست مدار پاکستانی در ادامه تأکید کرد، اسام آباد با وجود استراتژی 
هند، به مقاومت در برابر فشار امریکا جهت کاهش تسلیحات اتمی تاکتیکی 
ادامه می دهد، اگر هند به گسترش تجهیزات و تسلیحات  اتمی  این کشور 

خود ادامه دهد پاکستان نمی تواند از این امر دست بکشد.
او خاطرنشان کرد، اولویت پاکستان همواره بهبود روابط با همسایگان از جمله 
هند بوده است؛ چرا که بدون این اولویت، اهداف اقتصادی و حیاتی اسام آباد 

محقق نخواهد شد.

ملی پوشان تیم مشت زنی به دلیل فساد در فدراسیون مشت زنی کشور و عدم 
توجه به فرصت ها برای رشد حرفه یی ورزش مشت زنی به کشورهای اروپایی 
مهاجرت کرده اند که این ضربۀ سختی را برای ورزش مشت زنی افغانستان به 

همراه داشته است.
این ورزشکاران می گویند، به دلیل فساد در فدراسیون مشت زنی و عدم توجه 
دولت افغانستان به فرصت ها برای رشد حرفه یی مشت زنی، این رشته ورزشی 

در افغانستان نادیده گرفته شده است.
افغانستان از وضعیت حاکم در  اند که بسیاری از مشت زن های  آن ها معتقد 
آن ها  برای  وضعیت  این  ادامۀ  و  هستند  ناراضی  افغانستان  ورزشی  فضای 

دشوار بوده است.
شکستافغانستاندرمسابقاتمقدماتیسهمیهبرازیل

برزیل شکست خورد و کارشناسان  افغانستان در مسابقات مقدماتی سهمیه 
ورزشی کشور فساد در گزینش ورزشکاران و عضویت در تیم ملی  افغانستان 

را از دالیل اصلی عدم راهیابی افغانستان به این دوره مسابقات می دانند.
افتخار  که  افغانستان  مشت زنی  ورزشکاران  ملی  تیم  اعضای  بیشتر  که  چرا 

آفریده بودند به کشورهای اروپایی پناهنده شده اند.
معروف اختری اسام زی، از ملی پوشان مشت زن کشور است که به تازه گی 
در بلژیک پناهنده شده است، او در سال 1386 عضویت تیم ملی مشت زنی 
مسابقات  در  برای حضور  چندین بار  آن  از  پس  و  کرد  کسب  را  افغانستان 

بین المللی به کشورهای خارجی سفر کرد.
اسام زی در رابطه با پناهنده گی خود در کشور بلژیک می گوید: زمانی که در 
کشور بلژیک پناهنده شدم، مشکات زیادی سر راه من قرار داشت، اما به 
مرور زمان به یکی از باشگاه های مشت زنی بلژیک رفتم و هنگامی که آن ها 

مبارزه مرا دیدند، از من خواستند عضو باشگاه شوم.
معروف زمانی که در افغانستان بود چندین بار به عنوان بهترین ستارۀ مشت زنی 
می گوید  او  دارد،  نیز  را  آسیایی  مسابقات  در  تجربۀ حضور  و  شد  شناخته 
که عدم توجه ریاست تربیت بدنی و نبود زمینه ها جلو رشد ورزشکاران در 

افغانستان را گرفته و آن ها مجبور به ترک افغانستان شده اند.
افغانستان  در  از وطن گفت: ورزشکاران  دلیل دوری  به  بغضی  با  اسام زی 
با مشکات قومی و زبانی روبه رو هستند، او همزمان از کم کاری فدراسیون 
افغانستان  مشت زنی  فدراسیون  گفت:  و  کرد  شکایت  افغانستان  مشت زنی 

توجهی به ورزشکاران ندارد.
معروف در حال حاضر برای حضور در مسابقات دستۀ اول مشت زنی بلژیک 

آماده می شود و امیدوار است در این کشور قهرمان شود. 
امان اهلل یوسفی، از دیگر ورزشکاران مشت زنی افغانستان است که در سوید 

پناهنده شده و در حال حاضر برای این کشور مشت می زند.
فراهم  افغانستان  از  بهتر  زمینۀ رشد ورزش  یوسفی می گوید که در سویدن 
این  مسابقات  در  می توانی  ورزشکار  یک  به عنوان  که  کرد  تأکید  او  است. 
کشور شرکت کنی و حمایت دولت سوئد نیز از ورزشکاران چشم گیر است.

آن چه  از  سنگین تر  افغانستان  برای  ممکن  نام آور  ورزشکاران  حضور  عدم 
تصور می شود تمام شود، ورزشکاران بارها پرچم کشور را در میادین مختلف 

به اهتراز درآوردند.
تاکنون چهار  افغانستان آموخته می گوید:  این ورزشکار که مشت زنی را در 
مسابقه دادم که توانستم سه مسابقه را ببرم و تنها یکی را به حریف واگذار 
بی مهری  با  ورزشکاران  با  همواره  افغانستان  فدراسیون  او  گفته  به  کردم. 

برخورد کرده است.
اول مشت زنی  دستۀ  مسابقات  برای  آماده گی  در حال حاضر  این ورزشکار 

سوید را می گیرد که یک ماه بعد در شهر »مالمو« برگزار می شود.
محمد علی رحیمی، مسوول مشت زنی امید میوند که با ورزشکاران زیادی کار 
کرده، اما به دلیل عدم توجه دولت آنان افغانستان را ترک کرده اند می گوید که 
مشت زنیورهای که در حال حاضر برای کشورهای دیگر مشت می زنند جز 

بهترین های افغانستان و منطقه بودند.
رحیمی گفت: از بهترین شاگردانم که عضویت تیم ملی را داشتند، »امان اهلل 
آلمان  بودند که در حال حاضر یکی در کشور  اکبرزاده«  یوسفی« و »ظهور 

مشت زنی می کند و امان یوسفی هم در سوید پناهنده شده است.
ضربهسختمهاجرتبهورزشمشتزنیافغانستان

مجیب اهلل قاری زاده، مسوول اطاع رسانی فدراسیون مشت زنی نیز در رابطه با 
مهاجرت ورزشکاران مشت زنی افغانستان می گوید: مهاجرت ضربه یی بزرگ 

به ریاست تربیت بدنی کشور و فدراسیون ها ورزشی وارد کرده است.
تابعیت  و  شدند  پناهنده  افغانستان  مشتزن های  بهترین  می گوید:  قاری زاده  

کشورهای دیگر را گرفتند. آن هایی که برای افغانستان افتخارآفرین بودند.
او از تمیم احمد اختری، سر حکم فدراسیون مشت زنی و سرمربی تیم ملی، 
معروف اسام زی و حسین قصاب، از مشت زنان نام آور افغانستان یاد کرد که 

در حال حاضر در کشورهای اروپایی پناهنده شده اند.
اروپایی  کشورهای  در  که  هستند  افغانستان  مشت زنان  از  زیادی  شماری 
بهترین نتیجه را گرفته اند، ولی در افغانستان به دلیل فساد، گرایش های قومی، 
داخل  مسابقات  در   بی توجهی مسووالن حتا حسرت حضور  و  محرومیت 

افغانستان را داشتند.
در  حضور  سهمیه  نتوانست  آذربایجان  در  افغانستان  مشتزنی  تیم  کاروان 
مسابقات  در  نماینده  سه  با  افغانستان  کند،  کسب  را  برزیل   2016 المپیک 
شرکت کرده بود، اما با حسرت  کسب سهمیه یی المپیک برزیل این دوره از 

مسابقات را ترک کرد.

الظواهری امریکا را 
تهدید کرد

اسالمآباد:
اقدام بیش از حد علیه تروریست ها 

حمالت بیشتر را در پی دارد

ضربه مهاجرت به مشت زنی افغانستان
کوچ ملی پوشان به دلیل فساد فدراسیون

مرتضی برالس

درد،اشک،انتظار...
در نزدیکی خانۀ ما کوچه یی ست بلند و خاکی. عرض کمی 
دارد، اما رفت وآمد در آن زیاد است. چند سال پیش، وقتی از 
آن جا می گذشتم، پیرزنی صدایم کرد. پرسید ساعت چند است؟ 
من هم زمان را گفتم. چندباری این اتفاق پیش آمد و دیگر برایم سوال شده 
که  پیرزن  از  روز  یک  می کند.  سوال  من  از  همیشه  چرا  پیرزن  این  که  بود 
گذشتم، کمی مکس کردم. دیدم او از هر رهگذری ساعت را می پرسد! تعجب 
کردم و سعی کردم بفهمم تا ماجرا از چه قرار است. از این طرف و آن طرف 
از وقتی  پیرزن، دیوانه است.  »آن  به دست آوردم:  اطاعات غمگین کننده یی 
پسرش که در ارتش ملی سرباز بود و کشته شده، او همیشه از مردم می خواهد 
بگویند ساعت چند است؟«. آهِ عمیقی کشیدم و کوشش ام بر این بود تا دردی 

را در چهره ام نمایان نکنم.
پیرزن  آن  فکر  به  گاهی  هم  من  و  می گذرد  سال  چند  حدود  قضیه  این  از 
باز او را دیدم. گفت: ساعت  می افتادم. دیروز وقتی به طرف خانه می رفتم، 
چند است؟ گفتم: چیزی به شش نمانده. گفت: به نظرت بیاید؟ سکوت کردم 
دختِر  از  می رسید.  گوشم  به  صدایش  اما  رفتم،  و  انداخته  پایین  را  سرم  و 
رهگذری همین سوال را کرد. دختر جواب داد: صبر کنید شاید بیاید. گلویم 
را بغِض وحشتناکی می فشرد. گام هایم سستی می کرد و چیزی هم برای گفتن 

نداشتم.
آن پیرزن، چند سال است که هنوز منتظر پسری ست که صبح با لب خندان از 
خانه بیرون رفته است و هنوز هم نیامده. او را به خانه نیاورده اند. از وقتی پیدا 
شد، جنازه اش را مستقیم به قبرستان عمومی غرب کابل بردند. و مادری که 
وقتی پسرش را دفن می کردند بیهوش بود، دیوانه شد و هنوز هم فکر می کند 

هر غروب، فرزندش برمی گردد.
این روزها، بسیارند مادرانی که هنوز منتظر فرزندشان هستند...

عبدالحی خراسانی

آقای رییس جمهور، عمره برای چه و چرا؟
عمره را بگذارید، که مدیریت جنگ و فرماندهی جهاد مقدس 
علیه تروریست های طالب، داعش، باندهای مافیای اقتصادی و 

کانون های فاسد برای شما فرض عین است .
شما به قول خودتان به عنوان )سرقومندان اعلی قوای مسلح( باید از حریم 
مقدس کشور دفاع کنید، عمره را که بگذار، حضور در هلمند و جال آباد و 

فاریاب صد برابر حج اکبر است.
علیه  جهاد  رهبری  اما  است،  شخصی  مستحب  و  فرض  یک  عمره  و  حج 
کشور  و  شهر  و  خانه  حریم  که  داعش  و  طالب  تروریست،  جنایت کاراِن 
میلیون ها مسلمان را مورد تهاجم قرار داده و به جوان و پیر و زن و مرد و 

صغیر و کبیر رحم نمی کند، از اوجب واجبات حاکم مملکت می باشد.
کدام فقیه گفته است که حاکم کشور مسلمان در وضعیت جهاد علیه منافقان 

و تروریست ها، سنگر را رها و به عمره برود؟
دفاع  ارتش  پاسداران  از خون  کنید،  پیدا  را  نفوذی های دشمن  به جای عمره 

کنید، دست سران مافیای فاسد اقتصادی را از بیت المال کشور کوتاه کنید.
بلی اگر سفر رسمی می بود و به منافع کشور می بود، به جا و مناسب بود، اما 

شما در صفحه یی خود از عمره نوشته اید.
یک تعداد روحانیون درباری و اعضاء تنبل خانه باقی مانده از عصر سلطان 
محمود غزنوی که در چنین مواقعی فقط برای منافع مادی و ظاهری آن؛ سعی 
می کنند تا شما را تشویق کنند و هدف شان طفیلی رفتن با شماست و بس، به 

انجام حج و عمره؛ نه درد دین دارند و نه فهمی از فرضیت ثبات و امنیت.
این عمره و حج و تسبیح و این ها بگذارید در زمان بازنشسته گی تان و فعًا 

حج شما آوردن ثبات و امنیت و رفا و توسعه در کشور می باشد.
سوال مهم دیگر هزینه یی این سفر می باشد که اگر از بیت المال باشد، کاری 
خطا و ناجایز است و اگر به مصرف سعودی باشد، بهتر بود استاد سیاف را 
می فرستادید تا یک کمی گوش ابوسفیان های معاصر را باز می کرد که طالبان 

را بشناسند.

كاظم همایون

می توان اثرات سؤ آلوده گی هوای شهر کابل را در سیمای 
معصومِ گیاهان و درختان جست وجو کرد.

مواد  بیشتر  ورود  علت  به  غالبًا  درختان  و  گیاهان 
گیاهی »تب  به نام  بیماری  نوعی  دچار  تنفسی  مجاری  از  آلوده کننده 

برگ ها  نخست  عارضه،  این  نتیجۀ  در  و  می شوند   »Fievre Vegetale
جایش خود را از دست داده و بعداً، ریزش پیش از زمان برگ ها و 

حتا ممکن به طور ُکلی درختان و گیاهان را بخشکاند.
نیازمند هم آهنگی شتابان: شهرداری کابل، وزارت زراعت، مالداری و 

آبیاری، و ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست
می باشد.

علی شریعتی

بار  ویران گری  ملی،  امنیت  اطاعات  به  بی توجهی 
و  حقیقی  افراد  و  دولتی  نهاد های  از  خیلی  می آورد، 
سری  خود  نتیجۀ  در  که  داریم  یاد  به  را  رجال برجسته 
و بی توجهی به اطاعات امنیت ملی، دچار تباهی و نابودی شدند. به 
ادارۀ  امنیت ملی کشور،  پیشین  امراهلل صالح رهبر رسا و رییس  گفتۀ 
امنیت ملی طی اطاعات استخباراتی 15 روز قبل مرکز تعلیمی میدان 
وردک را خبر داده بوده، تا اقدامات الزم احتیاطی را اتخاذ کنند و از 
هرگونه حمات احتمالی دشمن جلوگیری کنند. ولی این است نتیجه 
بی توجهی چند سفیه نادان که اوالد مردم را به ُکورۀ نابودی پرت کردند.

فیـسبـوک نـــامــه
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یک مقام در وزارت امور خارجه کشور می گوید که کار 
روی متن تفاهم نامۀ همکاری های امنیتی با مسکو آغاز 
روی  کشور  دو  آن،  امضای  از  بعد  است  قرار  و  شده 
تفاهم نامه همکاری های استراتژیک نیز کار کرده تا کابل 

و مسکو آن را هم به امضا برساند. 
به خبرگزاری بخدی  نامش فاش نشود  او که خواست 
گفت: متنی که مسکو آماده کرده اولیه است و کابل پس 

از بررسی و مطالعه می تواند در آن تعدیل وارد کند.
پیمان  امضای  زمان  تا  مسکو  که  گفت  همچنان  منبع 
همکاری های  و  کمک رسانی  روند  کابل،  با  استراتژیک 

اقتصادی خود با افغانستان را متوقف کرده است.
قرار  که  روسیه  کمکی  نظامی  محموله های  شده  گفته 
بود وارد افغانستان شود، چگونگی انتقال آن تا مشخص 
شدن سرنوشت پیمان استراتژیک به حال تعلیق درآمده 

است.
رییس  ملی  امنیت  مشاور  اتمر،  حنیف  محمد  پیشتر، 
پیمان  که  بود  کرده  اعام  روسیه  به  سفر  در  جمهور 
استراتژیک افغانستان و روسیه هر چه زودتر باید امضا 

شود.
که  روسی  کاشینکوف  میل  هزار  ده  مسکو  شده  گفته 
قبًا به افغانستان کمک کرده بود را بخشی از کمک های 
پیمان  تفاهمنامه  امضای  آستانه  در  کشور  این  دوستانه 

استراتژیک قرار داده است.
واکنشهادرافغانستان

کشورهای  از  شماری  با  اخیر  سال های  در  افغانستان 
همکاری  تفاهمنامه های  همسایه  حتی  و  قدرتمند 

استراتژیک امضا کرده است.
از  اما  واشنگتن  و  کابل  میان  استراتژیک  پیمان 
انتقاد های  نیز  حاضر  حال  در  که  بود  آن  جنجالی ترین 

علیه آن در افغانستان مطرح می شود.
شماری از مقامات بلندپایه در کشور به دلیل همسویی 
با امریکا، امضای پیمان استراتژیک با روسیه  را خاف 

ارزش های دو کشور افغانستان و امریکا می دانند.
افغانستان  نفع  به  را  پیمان  این  امضای  دیگر  برخی  اما 

می دانند و به امضا آن تاکید دارند 
محمد علم ایزدیار، عضو مجلس سنای کشور می گوید 
رفت  بیرون  و  حکومتداری  تداوم  برای  افغانستان  که 
روابط  باید  دنیا  بزرگ  با کشورهای  کنونی  از وضعیت 

استراتژیک داشته باشد .
آقای ایزدیار به خبرگزاری بخدی گفت: »افغانستان یک 
کشور مستقل است و می  تواند با هر کشوری که بخواهد 

روابط بر قرار کند. 
مشترکات  دالیل  به  افغانستان  گوید  می  سنا  عضو  این 
زیاد و روابط دیرینه با روسیه می تواند با این کشور پیمان 

استراتژیک امضا کند و این به نفع کشور خواهد بود. 
به گفته او، افغانستان بر اساس سیاستی که دارد می تواند 
در راستای تامین منافع خود نوعیت روابطش خارجی اش 
با کشورها تعریف کند فرقی نمی کند که این کشور  را 

امریکا باشد یا روسیه. 
میان  استراتژیک  پیمان  امضای  که  کرد  تاکید  ایزدیار 

افغانستان و روسیه بیشتر به نفع افغانستان خواهد بود .
منافعمشترک

در  که  می گوید  نمایندگان  مجلس  عضو  کوفی،  فوزیه 
حال حاضر برخی مشکات که دامن گیر افغانستان است 

روسیه نیز تا جای از این مشکات متضرر می شود.
پدیده  دو  تروریزم  و  مخدر  »مواد  گفت:  کوفی  خانم 
شومی است که روسیه از گسترش و عدم مبارزه جدی 

با آن در افغانستان به شدت بیم دارد. 
کوفی می گوید کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان 
که  بوده  موضوعاتی  از  طرف  این  به  سال  چندین  از 

روسیه علیه آن بارها اعتراض کرده است.
پیش از این مسکو از خروج یکبارکی نیروهای ناتو از 
افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته بودند که پس از سال 
2014 احتمال آن می رود که باندهای قاچاق مواد مخدر 

و گروه های تروریستی در افغانستان افزایش یابد 
فوزیه کوفی می گوید اگر افغانستان و روسیه باهم پیمان 

استراتژیک امضا کنند این دو کشور می توانند به خوبی 
در امر مبارزه با مواد مخدر و تروریزم مبارزه کنند. 

گروه  ظهور  که  می گوید  نمایندگان  مجلس  عضو  این 
تروریستی داعش در افغانستان و جای پا باز کردن این 
گروه در شمال کشور یکی از دغدغه های اصلی امنیتی 
این گروه  به نظر مقامات روسیه  برای روسیه است که 
این کشور نزدیک  به مرزهای  تررویستی آهسته آهسته 

می شود. 
فوزیه کوفی افزود عاوه بر موضوع مواد مخدر، بحث 
اهمیت  با  بسیار  مسکو  برای  نیز  افغانستان  در  امنیت 
است، چرا که به گفته او کشورهای آسیای مرکزی که 
با روسیه مرز مشترک دارند و مرزهای آنها با افغانستان 

آسیب پذیر است. 
افغانستان می تواند  امنی در شمال  نا  »افزایش  او گفت: 
ثبات و منافع روسیه را در خطر اندازد. همین موضوع 
پیمان  مورد  در  روسیه  مقامات  تا  است  شده  باعث 

استراتژیک با افغانستان فکر کنند. 
برخی کارشناسان در کشور می گویند که افغانستان یک 
کشور مستقل است و بر اساس منافع ملی خود می تواند 

با هر کشور که بخواهد پیمان استراتژیک امضا کند 
آنها بر این باورند که امضای پیمان استراتژیک با قدرت 
های بزرگ مانند امریکا و روسیه به نفع افغانستان است 
اما مشروط بر اینکه منافع و ثبات کشورهای همسایه و 

منطقه تهدید نشود 

هفـت عضـو  ناشـناس جمعه شـب  مسـلح  افـراد 
یـک خانـواده را در منطقـۀ کاریـز ملـی ولسـوالی 

کردنـد. تیربـاران  کندهـار  شـاه ولیکوت 
ضیـا درانـی، سـخنگوی فرمانـده پولیـس کندهار، 

در گفت وگویـی بـا سـام وطنـدار می گویـد کـه 
تمـام قربانیـان این رویـداد همه غیرنظامی هسـتند 
و پولیـس تحقیقـات اش را در ایـن بـاره آغاز کرده 

ست. ا

 بـه گفتـۀ آقـای درانـی، در نتیجـۀ حملـۀ تدافعـی 
خانـوادۀ قربانیـان، یـک مهاجـم نیـز کشـته شـده 
اسـت کـه جسـد ش در سـاحه جـا مانـده اسـت.

هنـوز  تـا  رویـداد  ایـن  اصلـی  انگیـزۀ  هرچنـد 
مشـخص نشـده، امـا سـخنگوی پولیـس کندهـار 
دلیـل  بـه  احتمـاالً  افـراد  ایـن  کـه  می گویـد 
شـده اند.  تیربـاران  خانواده گـی  دشـمنی های 
تـا هنـوز هیـچ فـرد و گروهـی مسـؤولیت ایـن 

اسـت. نگرفتـه  به عهـده  را  رویـداد 
بـه گفتـۀ یکی از باشـنده گان محل، ایـن رویداد در 

میانه های شـب گذشـته رخ داده است.
مسـؤوالن سـاحوی کمیسـیون حقـوق بشـر ایـن 
رویـداد را نکوهـش کـرده و از طرف هـای درگیـر 
در افغانسـتان می خواهنـد کـه از هـدف قـراردادن 

افـراد غیرنظامـی خـودداری کننـد.

مسودة تفاهمنامۀ استراتژیک به کابل رسید

کابل و مسکو تفاهم نامۀ استراتژیک امضا می کنند

هفت عضو یک خانواده در کندهار تیرباران شدند

مک کین:
غنی نسبت  به کرزی پیشرفت 

گسترده یی داشته است

امریــکا در  از مقصــر دانســتن رییــس جمهــور  پــس 
حملــه تروریســتی اورالنــدو، جــان مک کیــن، ســناتور 
ــت کشــورش را  ــار دول ــن ب ــن کشــور ای جمهوریخــواه ای

ــت. ــتان دانس ــت افغانس ــف دول ــوول تضعی مس
بــه گــزارش نیویورکــر، مــک کیــن طــی مصاحبه یــی پیــش 
از ســفر ایــن هفتــه خــود بــه پاکســتان در پاســخ بــه ســوالی 
دربــاره تکنوکــرات و منــزوی بــودن بیــش از حــد اشــرف 
غنــی، رییــس جمهــور افغانســتان در مواجهــه بــا شورشــیان 
طالبــان و ســایر تهدیــدات علیــه ایــن کشــور اظهــار کــرد: 
آیــا فکــر می کنیــد طالبــان تنهــا مســاله ایــن کشــور اســت؟ 
ــس  ــه ریی ــبت ب ــی نس ــه غن ــم ک ــد بگوی ــًا بای ــا صراحت ام
جمهــور ســابق افغانســتان حامــد کــرزی پیشــرفت بســیار 

ــت. ــته اس ــترده یی داش گس
وی توضیــح داد: مــن غنــی را مقصــر نمی دانــم. مــن 
ــن دســتاوردهای خــود در  ــکا را مقصــر از دســت رفت امری
ــود  ــکا ب ــور امری ــس جمه ــن ریی ــم و ای ــتان می دان افغانس
کــه طــی هشــت ســال بــر ایــن عقیــده پافشــاری کــرد کــه 
ــز  ــه چی ــویم، هم ــارج ش ــا خ ــن درگیری ه ــا از ای ــر م اگ

خاتمــه می یابــد.
ــت  ــول هش ــکا در ط ــور امری ــس جمه ــا، ریی ــاراک اوبام ب
ســال ریاســت جمهــوری اش بــر ایــن اســاس عمــل کــرده 
ــوش،  ــورج ب ــده در دوران ج ــاز ش ــای آغ ــه جنگ ه ــه ب ک

رییــس جمهــور ســابق ایــن کشــور خاتمــه دهــد.
ــن  ــزاران ت ــه ه ــرد ک ــز ســال گذشــته اعــام ک ــا پایی اوبام
ــال 2017 در  ــا س ــم ت ــت ک ــورش را دس ــای کش از نیوه

ــت. ــد داش ــه خواه ــتان نگ افغانس
ــت های  ــی در شکس ــش غن ــا نق ــی ب ــن در حال ــک کی م
متعــدد کشــورش مخالــف اســت کــه هــم از نظــر منطقــی 
ــن  ــز در بی ــران وی نی ــیاری از تحلیلگ ــر بس ــم از منظ و ه
ــور  ــن کش ــود ای ــرایط موج ــر ش ــه مقص ــت ک ــرادی اس اف

ــتند. هس
ــا را  ــواره اوبام ــی هم ــناتور امریکای ــن س ــال ای ــن ح ــا ای ب
مســوول شکســت هایی نــه تنهــا در افغانســتان بلکــه حتــی 
ــد:  ــه می دان ــرودگاه ترکی ــه ف ــتی ب ــر تروریس ــه اخی حمل
ــی در  ــه اتفاق ــه چ ــم ک ــال بزن ــما مث ــرای ش ــد ب بگذاری
ــوع اســت؛ در اســتانبول تروریســم ظهــور کــرده  حــال وق
ــکل  ــوریه ش ــه س ــز در رق ــم نی ــرای تروریس ــی ب و پایگاه
ــتی  ــروه تروریس ــز گ ــر نی ــال حاض ــت. در ح ــه اس گرفت
داعــش در حــال ایجــاد ســاحلی امــن در افغانســتان اســت. 
ــکا  ــه امری ــت خارج ــار سیاس ــت خفت ب ــاهد شکس ــا ش م
ــدارد.  ــتراتژی ای ن ــچ اس ــر هی ــال حاض ــه در ح ــتیم ک هس
ــتان  ــران افغانس ــن بح ــر ای ــی را مقص ــتان و غن ــن پاکس م
ــت  ــر شکس ــکا رهب ــور امری ــس جمه ــه ریی ــم بلک نمی دان

ــن بحــران اســت. ــاکام ای خــورده و ن
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